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Θέμα: «Απεσθείας ανάθεση προμήθειας» 

 

 
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 πξνκήζεηαο κε ηίηιν «ΑΝΤΑΚΚΑΙΤΘΙΑ ΓΘΑ ΕΠΘΣΙΕΥΗ 

ΤΩΝ ΑΥΤΟΙΘΝΗΤΩΝ  ΝΗΦ 7701, ΝΘΒ 9762 & ΝΖΟ 8184»   .  

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

ηίηιν «ΑΝΤΑΚΚΑΙΤΘΙΑ ΓΘΑ ΕΠΘΣΙΕΥΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΙΘΝΗΤΩΝ  ΝΗΦ 7701, ΝΘΒ 

9762 & ΝΖΟ 8184» . 

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

κε ηελ αξηζκ. Α.Α.Τ. 184/2019. 

9 .  Σελ ππνβιεζείζα πξνζθνξά ηεο επηρείξεζεο ΠΑΙΙΑ ΑΠΟΣΟΙΟ. 

 

                           Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  
 
1. Σελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΑΛΣΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΑ 

ΔΠΗΘΔΤΖ ΑΤΣΟΘΗΛΖΣΩΛ ΓΔΤΑΘ»  ζηελ επηρείξεζε θ. ΠΑΙΙΑ ΑΠΟΣΟΙΟΤ, 

ΤΛΔΡΓΔΗΟ ΑΤΣΟΘΗΛΖΣΩΛ, κε Α.Φ.Κ. 037616176 πνπ εδξεύεη ζην 

Καπξνκηράιε & Κειελίθνπ 17, Θεζζαινλίθε, έλαληη πνζνύ 1.225,75€(πιένλ 

Φ.Π.Α.) θαζώο ζύκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηεο Σ.Τ. δηαπηζηώζεθαλ θζνξέο 

ζηελ έλαπζε, ηηο αλαξηήζεηο θαη ηα ζπζηήκαηα ςύμεο ησλ νρεκάησλ ΛΖΥ 

7701, ΛΗΒ 9762 & ΛΕΟ 8184, ηα νπνία ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηνύλ άκεζα  

έηζη ώζηε λα δηαζθαιηζηεί ε αζθαιήο θαη αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ηνπο.  

 Δηδηθόηεξα:  
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- Θιεηδαξηά EZS επηζθεπή δηαθόπηεο θιεηδαξηάο ηηκνληνύ 1 ηεκ 

- ELV επηζθεπή δηαθόπηε άμνλα θιεηδαξηάο 1 ηεκ 

- Ιάζηηρα δπγαξηάο 2 ηεκ 

- Φνύζθα ζηνπ 1 ηεκ 

- Θαδάλαθη ςπγείνπ 1 ηεκ 

- Αληηςπθηηθό 1 ηεκ 

- Δπηζθεπή δπλακνύ 1 ηεκ 

- Σξνραιίεο ηκάληα 2 ηεκ 

- Αηζζεηήξεο ιάκδα 1 ηεκ 

- Αηζζεηήξαο ABS δεμηνύ εκπξ. Σξνρνύ (κεηαρεηξηζκέλν) 1 ηεκ 

- Δμάηκηζε ΗΙ. ΔΛΓ. 1 ηεκ 

- Δξγαζία 1 ηεκ 
 

1. 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. 64-09-01-0048 & 54-02-02-

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

αξηζκό 184/2019. 

2. 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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