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«ΑΠΟΦΑΖ ΓΔΛΗΘΟΤ ΓΗΔΤΘΤΛΣΖ» 
 

 
 

Θέμα: «Διενέργεια απεσθείας ανάθεζης εργαζιών και διάθεζης 

πίζηωζης» 
 

    Έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 1069/80 όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 328 ηνπ Λ. 4412/2016. 

3. Σνλ Θαλνληζκό Οηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, Πξνκεζεηώλ & Τπεξεζηώλ ηεο 

Γ.Δ.Τ.Α.Θ.. 

4. Σελ κε αξηζκό 275/2018 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Θ. 

5. Σηο εγγεγξακκέλεο πηζηώζεηο ζηνλ πξνϋπνινγηζκό έηνπο 2019 ν νπνίνο 

εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 298/2018 Απόθαζε ηνπ Γ. θαη επηθπξώζεθε κε 

ηελ ππ’ αξηζ. 80584+80581 απόθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο Καθεδνλίαο Θξάθεο 

6. Σελ αλαγθαηόηεηα ηεο ππεξεζίαο  κε ηίηιν «ΔΡΓΑΗΔ ΖΙΔΘΣΡΟΙΟΓΗΘΩΛ-

ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΩΛ  ΒΙΑΒΩΛ ΑΛΣΙΗΟΣΑΗΩΛ   Γ.Δ ΒΑΗΙΗΘΩΛ». 

7. Σελ εηζήγεζε ηνπ Σερληθήο Τπεξεζίαο  ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Θ. γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

εξγαζίαο «ΔΡΓΑΗΔ ΖΙΔΘΣΡΟΙΟΓΗΘΩΛ-ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΩΛ  ΒΙΑΒΩΛ 

ΑΛΣΙΗΟΣΑΗΩΛ   Γ.Δ ΒΑΗΙΗΘΩΛ»εμ αηηίαο ησλ έθηαθησλ ειεθηξνινγηθώλ-

ειεθηξνληθώλ  βιαβώλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα αληιηνζηάζηα ηεο Γ.Δ 

ΒΑΗΙΗΘΩΛ ηνπ Γήκνπ ζέξκεο. 

8. Σν γεγνλόο όηη ε ζπγθεθξηκέλε ππό δηελέξγεηα δαπάλε έρεη αλαιεθζεί λόκηκα 

κε ηελ αξηζκ. 101/2019 Απόθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο (2949/24-6-2019).  

9. Σηο εμαζθαιηζκέλεο πηζηώζεηο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηξέρνληνο έηνπο ηεο 

Γ.Δ.Τ.Α Θέξκεο. 

10. Σελ πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο  Αθνη ΠΡΟΓΡΟΚΗΑΓΖ Ο.Δ. 
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  
 

 
1. Σελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν:«ΔΡΓΑΗΔ 

ΖΙΔΘΣΡΟΙΟΓΗΘΩΛ-ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΩΛ  ΒΙΑΒΩΛ ΑΛΣΙΗΟΣΑΗΩΛ Γ.Δ 

ΒΑΗΙΗΘΩΛ» ζηελ επηρείξεζε Αθνη ΠΡΟΓΡΟΚΗΑΓΖ Ο.Δ., κε  

Α.Φ.Κ.800898110 - Ε’ ΘΔΑΙΟΛΗΘΖ, πνπ εδξεύεη ζην Λ.ΡΤΗΟ, Σ.Θ. 

57001,κε πνζό αλάζεζεο ην πνζό ησλ 2000,00 επξώ πιένλ ηνπ αλαινγνύληνο 

ΦΠΑ. Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ύδξεπζεο, άξδεπζεο θαη απνρέηεπζεο ζηελ Γ.Δ 

ΒΑΗΙΗΘΩΛ ηνύ Γήκνπ  Θέξκεο, ιόγσ εθηάθησλ βιαβώλ ηνπ ειεθηξνινγηθνύ 

θαη ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ θξίλεηαη αλαγθαία θαη άκεζε ε αλάζεζε 

απνθαηάζηαζεο ησλ  βιαβώλ ζηα αληιηνζηάζηα απηά θαζ' όιε ηελ δηάξθεηα ηεο 

εκέξαο, ηα αββαηνθύξηαθα θαη ηεο Αξγίεο. 

Ζ απνθαηάζηαζε ησλ βιαβώλ ηεο παξαπάλσ ΓΔ αθνξά όιεο ηηο γεσηξήζεηο, 

αληιηνζηάζηα, δεμακελέο θαη αληιηνζηάζηα απνρέηεπζεοηεο ΓΔ ΒΑΗΙΗΘΩΛ. 

2. Ζ δαπάλε πνπ πξνθαιείηαη από ηε ζπγθεθξηκέλε αλάζεζε ζα θαιπθζεί από 

ηδίνπο πόξνπο. ηνλ πξνϋπνινγηζκό εμόδσλ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο έρεη εγγξαθεί 

ε ζρεηηθή πίζησζε, θαη ζα βαξύλνπλ ηνπο Θ.Α. 64-09-01-0047, 54-02-02-

0623 γηα ηα νπνία έρεη εθδνζεί ε ζρεηηθή απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο ( 

AAY 101/2019). 

3. Ο ρξόλνο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ νξίδεηαη κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο 2019. 

4. Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνύ πνζνύ ζα γίλεη κε ηελ έθδνζε εληάικαηνο 

πιεξσκήο, κεηά ηελ ππνβνιή από ηνλ πάξνρν ηζόπνζνπ εμνθιεηηθνύ 

ηηκνινγίνπ. 

 

 

 

Ο Αλαπι. Γεληθόο Γηεπζπληήο 

 

Θσζηίθα Καξία 
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