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Θέμα: «Απεσθείας ανάθεζης προμήθειας και διάθεζη πίζηωζης» 

 
                                                   Έσονηαρ ςπότη: 

1. Σιρ διαηάξειρ ηος Μ. 1069/80 όπυρ αςηό ηποποποιήθηκε και ιζσύει ζήμεπα 

2. Σιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 328 ηος Μ. 4412/2016. 

3. Σον Ιανονιζμό Οικονομικήρ διασείπιζηρ, Ππομηθειών & Τπηπεζιών ηηρ 

Δ.Ε.Τ.Α.Θ.. 

4. Σην με απιθμό 275/2018 απόθαζη ηος Διοικηηικού ςμβοςλίος ηηρ Δ.Ε.Τ.Α.Θ. 

5. Σιρ εγγεγπαμμένερ πιζηώζειρ ζηον πποϋπολογιζμό έηοςρ 2019 ο οποίορ 

εγκπίθηκε με ηην ςπ’ απιθ. 298/2018 Απόθαζη ηος Δ. και επικςπώθηκε με 

ηην ςπ’ απιθ. 80584+80581 απόθαζη ηος ςνηονιζηή Αποκενηπυμένηρ 

Διοίκηζηρ Λακεδονίαρ Θπάκηρ. 

6. Σην αναγκαιόηηηα αναβάθμιζηρ ηος ζςζηήμαηορ ζςλλογήρ ενδείξευν 

ύδπεςζηρ με ςπολογιζηέρ παλάμηρ και ηηρ ππομήθειαρ ηος ανηίζηοισος 

ζςζηήμαηορ και εγκαηάζηαζηρ ηος ήηοι ΣΡΘΣΧΜ/mobile, ςποζςζηήμαηορ ηος 

ολοκληπυμένος πληποθοπιακού ζςζηήμαηορ ΣΡΘΣΧΜ πος ήδη σπηζιμοποιεί η 

επισείπηζή μαρ.  

7. Σην ειζήγηζη ηος οικονομικού ημήμαηορ  ηηρ Δ.Ε.Τ.Α.Θ. για ηην ππομήθεια 

ηος ζςζηήμαηορ ζςλλογήρ ενδείξευν ύδπεςζηρ με ςπολογιζηέρ παλάμηρ. 

8. Σο γεγονόρ όηι η ζςγκεκπιμένη ςπό διενέπγεια δαπάνη έσει αναληθθεί νόμιμα 

με ηην απιθμ. 181/2019 (6164/30-10-2019)ηος Αναπλ. Γενικού Διεςθςνηή. 

9 .  Σην ςποβληθείζα πποζθοπά ηηρ επισείπηζηρ Softworks Α.Ε. 

                           Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  
 
1. Σην απεςθείαρ ανάθεζη ηηρ ππομήθειαρ ηος ζςζηήμαηορ καηαγπαθήρ 

ενδείξευν ύδπεςζηρ για ςπολογιζηέρ παλάμηρ ήηοι ΣΡΘΣΧΜ/mobile και 

εγκαηάζηαζηρ ηος όπυρ αναλςηικά πεπιγπάθεηαι ζηην ζσεηική ειζήγηζη ζηην 

επισείπηζη Softworks Α.Ε., με Α.Φ.Λ 999717306 και έδπα Γ. ΦΡΑΜΣΖΗ 1 & 

ΛΘΥ. ΦΕΚΚΟΤ 30 Θεζζαλονίκη, Σ.Ι. 54655, ένανηι ποζού 3.430,00€(πλέον 

ηος αναλογούνηορ Φ.Π.Α.). 
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2. Η δαπάνη πος πποκαλείηαι από ηη ζςγκεκπιμένη ανάθεζη θα καλςθθεί από 

ιδίοςρ πόποςρ. ηον πποϋπολογιζμό εξόδυν ηος ηπέσονηορ έηοςρ έσει εγγπαθεί 

η ζσεηική πίζηυζη, και θα βαπύνοςν ηοςρ Ι.Α 18-03-01-0003 & 54-02-02-

0123 για ηα οποία έσει εκδοθεί η ζσεηική απόθαζη ανάλητηρ ςποσπέυζηρ 

181/2019 (6164/30-10-2019). 

3. Η πληπυμή ηος ζςμβαηικού ποζού θα γίνει με ηην έκδοζη ενηάλμαηορ 

πληπυμήρ, μεηά ηην ςποβολή από ηον πάποσο ιζόποζος εξοθληηικού 

ηιμολογίος. 

 

 

Ο Αναπλ. Γενικόρ Διεςθςνηήρ 

 

Ιυζηίκα Λαπία 
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