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Αριθμ. Απου.155/2019 

Θέρμη 05-11-2019 

 

 «ΑΠΟΦΑΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ» 
 

Θέμα: «Έγκριση πληρωμής δαπάνης ΔΕΔΔΗΕ τριών νέων παροτών 

αντλιοστασίων λσμάτων Καρδίας» 

 
                                                   Έσονηαρ ςπότη: 

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

2. Σον Κανονιζμό Οικονομικήρ διασείπιζηρ, Ππομηθειών & Τπηπεζιών ηηρ Δ.Ε.Τ.Α.Θ.. 

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

4. 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 Μακεδονίαρ 

Θπάκηρ. 

5. Σην αναγκαιόηηηα ηλεκηποδόηηζηρ ηπιών ανηλιοζηαζίυν λςμάηυν ζηην πεπιοσή 

Καπδίαρ. 

6. Σην ςπ’ απιθ. 4548/2-9-2019 αίηηζη ζηη ΔΕΔΔΗΕ για ηην ηλεκηποδόηηζη ηπιών 

ανηλιοζηαζίυν λςμάηυν. 

7. Σην ολοκλήπυζη ηος έπγος με ηίηλο: «Καηαζκεςή εζυηεπικών δικηύυν 

αποσέηεςζηρ, ανηλιοζηαζίυν και καηαθλιπηικών αγυγών ηυν οικιζμών Σπιλόθος και 

Καπδίαρ ηος Δήμος Θέπμηρ». 

8. Σα με απιθμό  8479/7-10-2019 (ΑΠ 5499/10-10-2019 ΔΕΤΑΘ), 8480/7-10-2019 

((ΑΠ 5498/10-10-2019 ΔΕΤΑΘ) & 8483/7-10-2019 (ΑΠ 5495/10-10-2019 ΔΕΤΑΘ) 

έγγπαθα ηηρ ΔΕΔΔΗΕ, ζύμθυνα με ηα οποία η ζςμμεηοσή ζηιρ δαπάνερ 

ηλεκηποδόηηζηρ ηυν ανηλιοζηαζίυν λςμάηυν ζηην Καπδία είναι ανηίζηοισα 293,21 

εςπώ (με ηο ΦΠΑ) ΑΓΡΟΣΕΜ. 404α, 293,21 εςπώ (με ηο ΦΠΑ) ΑΓΡΟΣΕΜ. 544 & 

1213,95 εςπώ (με ηο ΦΠΑ) ΑΓΡΟΣΕΜ. 1086ε . ΤΝΟΛΟ 1.800,37 εςπώ με ηο ΦΠΑ 

(ήηοι 1.451,91 πλέον Φ.Π.Α.).  

9 .  Σην ειζήγηζη ηηρ Σεσνικήρ Τπηπεζίαρ ηηρ Δ.Ε.Τ.Α.Θ.   

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  

 
1. Σην έγκπιζη ηηρ δαπάνηρ πποκειμένος ζηην πληπυμή ηηρ ΔΕΔΔΗΕ για ηπειρ νέερ 

παποσέρ ζηα ανηλιοζηάζια λςμάηυν Καπδίαρ ζηα πλαίζια ηηρ εκηέλεζηρ ηος έπγος 

αποσέηεςζηρ με ηίηλο: «Καηαζκεςή εζυηεπικών δικηύυν αποσέηεςζηρ, ανηλιοζηαζίυν 
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και καηαθλιπηικών αγυγών ηυν οικιζμών Σπιλόθος και Καπδίαρ ηος Δήμος Θέπμηρ» 

όπυρ αναλςηικά αναθέπεηαι ζηην ειζήγηζη ηηρ Σεσνικήρ Τπηπεζίαρ ηηρ Δ.Ε.Τ.Α. και 

ζηο ειζηγηηικό μέπορ ηηρ παπούζαρ ποζού 1.451,91€ πλέον Φ.Π.Α.. 

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 Κ.Α 15-90-12-0009 & 54-02-02-0123 για ηα οποία 

έσει εκδοθεί η ζσεηική απόθαζη ανάλητηρ ςποσπέυζηρ 182/2019 (6241/04-11-

2019). 

 

 

Ο Αναπλ. Γενικόρ Διεςθςνηήρ 

 

Κυζηίκα Μαπία 
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