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Θέπμη 08-9-2020 

 

 

 «ΑΠΟΦΑΗ ΓΔΝΙΚΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ» 

 

Θέμα: «Δπιζκεςή ηος ΝΙΒ-1154 Ι.Υ. Φοπηηγό» 

 

 

Έσονηαρ ςπότη: 

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

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

3. Σον Κανονιζμό Οικονομικήρ διασείπιζηρ, Ππομηθειών & Τπηπεζιών ηηρ 

Γ.Δ.Τ.Α.Θ.. 

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

5. Σιρ εγγεγπαμμένερ πιζηώζειρ ζηον πποϋπολογιζμό έηοςρ 2020 ο οποίορ 

εγκπίθηκε με ηην ςπ’ απιθ. 276/2019 Απόθαζη ηος Γ.. και επικςπώθηκε με 

ηην ςπ’ απιθ. 73923+73899 απόθαζη ηος ςνηονιζηή Αποκενηπυμένηρ 

Γιοίκηζηρ Μακεδονίαρ Θπάκηρ. 

6. Σην αναγκαιόηηηα εκηέλεζηρ ηηρ ππομήθειαρ με ηίηλο: «Δπιζκεςή ηος  NIB-

1154 Ι.Υ. ΦΟΡΣΗΓΟ» πποκειμένος να διαζθαλιζηεί η αζθαλήρ και αδιάλειπηη 

λειηοςπγία ηος και η αζθαλήρ σπήζη ηος από ηο πποζυπικό ηηρ Γ.Δ.Τ.Α.Θ. 

πποκειμένος ζηην άμεζη αποκαηάζηαζη ηυν βλαβών ηυν δικηύυν ύδπεςζηρ, 

άπδεςζηρ και άλλυν επγαζιών  ζηην ΓΔΤΑ Θέπμηρ. 

7. Σην ειζήγηζη ηηρ Σεσνικήρ Τπηπεζίαρ ηηρ Γ.Δ.Τ.Α.Θ. για ηην εκηέλεζη ηηρ ςπ 

απιθμό 64/2020 μελέηηρ με ηίηλο: «Δπιζκεςή ηος  NIB-1154 Ι.Υ. ΦΟΡΣΗΓΟ» 

8. Σο γεγονόρ όηι για ηην ζςγκεκπιμένη δαπάνη έσει αναληθθεί νόμιμα η με 

απιθμό 253/2020 Α.Α.Τ.  

9 .  Σην ςποβληθείζα πποζθοπά ηηρ επισείπηζηρ: ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΛΑΓΚΑ 

ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ Ι.Κ.Ε. 

 

                           Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  
 
1. Δγκπίνει ηην εκηέλεζη ηηρ ςπ απιθμό 64/2020 μελέηηρ με ηίηλο: «Δπιζκεςή 

ηος  NIB-1154 Ι.Υ. ΦΟΡΣΗΓΟ». 

2. Δγκπίνει ηην απεςθείαρ ανάθεζη εκηέλεζη ηηρ ςπ απιθμό 64/2020 μελέηηρ με 

ηίηλο: «Δπιζκεςή ηος  NIB-1154 Ι.Υ. ΦΟΡΣΗΓΟ» ζηην επισείπηζη ΜΙΧΑΗΛ 

ΠΑΛΑΓΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ Ι.Κ.Ε., με Α.Φ.Μ. 801205435, πος εδπεύει ζηο 4ο 

σ.λ.μ. Θεζζαλονίκηρ -Καλοσυπίος, με ποζό δαπάνηρ επί ζςνόλος 537,00€ 

ΑΔΑ: ΩΣΙΕΟΛΖΛ-ΣΨΟ



πλέον ηος αναλογούνηορ Φ.Π.Α. πποκειμένος ζηην επιζκεςή ηος ανυηέπυ 

οσημάηορ και όπυρ αναλςηικά πεπιγπάθεηαι ζηην 64/2020 μελέηη ηηρ ΣΤ ηηρ 

Γ.Δ.Τ.Α.Θ.                                                                                                                         

3. Η δαπάνη πος πποκαλείηαι από ηη ζςγκεκπιμένη ανάθεζη θα καλςθθεί από 

ιδίοςρ πόποςρ. ηον πποϋπολογιζμό εξόδυν ηος έηοςρ 2020 έσει εγγπαθεί η 

ζσεηική πίζηυζη η οποία θα βαπύνει ηοςρ Κ.Α. 64-09-01-0048 & 54-02-02-

0623 για ηα οποία έσει εκδοθεί η ζσεηική απόθαζη ανάλητηρ ςποσπέυζηρ με 

απιθμό 253/2020. 

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

πληπυμήρ, μεηά ηην ςποβολή από ηον πάποσο ιζόποζος εξοθληηικού 

ηιμολογίος. 

 

Η Αναπλ. Γενική Γιεςθύνηπια 

 

Κυζηίκα Μαπία 
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