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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΑΔΑ:  

Αριθμ. Αποφ.94/2018 

Θέρμη 03-08-2018 

«ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ» 
Θέμα: «Διενέργεια απευθείας ανάθεσης προμήθειας και δέσμευση 

διάθεσης πίστωσης» 

                                                                                                                             

 

             Ο Πρόεδρος 

                                                της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης 
    Έχοντας υπόψη: 

 Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 

 Τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016. 

 Τον Κανονισμό Οικονομικής διαχείρισης, Προμηθειών & Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

και την αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 

 Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 

3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

 Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους της Δ.Ε.Υ.Α 

Θέρμης στους KΑ 24-02-00-0022, 54-02-02-0223. 

 Την με αριθμό ΑΑΥ 64/2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 

 Την εισήγηση της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α  σύμφωνα με την οποία διαπιστώθηκε ότι μετά 

από την συνεχή λειτουργία τους – λόγω των βλαβών του αρδευτικού και υδρευτικού 

δικτύου – τών  φορτωεκσκαφέων της ΔΕΥΑ Θέρμης, τύπου VENIERI ME- 91654 και  

JCB ME-115477 , παρουσιάστηκαν βλάβες στο σύστημα ψύξης και διεύθυνσης.  

Οπότε κρίνεται άμεσο και αναγκαίο να προβούμε στην προμήθεια νέων 

ανταλλακτικών εξαρτημάτων για την γρήγορη αντικατάσταση αυτών και 

αποκατάσταση της λειτουργίας τών μηχανημάτων. 

 

Ανταλλακτικά φορτωεκσκαφέα  VENIERI  

 

 - 430-4262        Αντλία νερού                                                            1 τεμ 

 - 02/203186      Θερμοστάτης με κουτί και σωλήνα                              1 τεμ 

            

 Ανταλλακτικά φορτωεκσκαφέα JCB  

 

 - 331/14861      Ακρόμπαρο                                                               2 τεμ 

 

 Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος. 

ΑΔΑ: 64Ω1ΟΛΖΛ-8ΚΞ



 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  
 

 

1. Εγκρίνουμε την διενέργεια προμήθειας ανταλλακτικών εξαρτημάτων, για τίς  βλάβες πού 

παρουσιάστηκαν στους  φορτωεκσκαφείς τύπου VENIERI & JCB στο σύστημα ψύξης και 

διεύθυνσης και αναθέτουμε την εκτέλεση τους στην εταιρεία ΑΣΒΕΣΤΑΣ Δ. ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ 

Χ. Ε.Π.Ε., με Α.Φ.Μ 095242698 που εδρεύει ΜΑΖΑΡΑΚΗ 16– ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ. 

54627, έναντι του ποσού επί συνόλου της προμήθειας 450,00€ €(ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.) 

2.  Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους 

πόρους. Στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική 

πίστωση, η οποία θα βαρύνει τους KΑ 24-02-00-0022, 54-02-02-0223.  

3. Ορίζει επιτροπή παραλαβής των ανταλλακτικών σύμφωνα με την με αριθμό 7/2018 

Α.Δ.Σ. 

                                                                                    

                                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
                                                                           ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

 

 

ΑΔΑ: 64Ω1ΟΛΖΛ-8ΚΞ


		2018-08-03T10:20:21+0300
	Athens




