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Θέρμη 22-09-2020 

 

 «ΑΠΟΦΑΗ ΓΔΝΙΚΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ» 
 

Θέμα: Διενέργεια απεσθείας ανάθεσης εργασιών κε ηίηιν: 

«ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ ΕΜΦΑΚΕΛΩΗ». 

 
Έρνληαο ππόςε: 

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

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

3. Σνλ Καλνληζκό 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 Μαθεδνλίαο Θξάθεο 

6. Σελ αλάγθε εθηέιεζεο όισλ εθείλσλ ησλ εξγαζηώλ ηερληθήο ππνζηήξημεο 

(πξνιεπηηθή ζπληήξεζε, απνθαηάζηαζε βιαβώλ) θαη ππνζηήξημεο 

ιεηηνπξγίαο (παξνρή ζπκβνπιώλ ρξήζεο) ηνπ δηπισηηθνύ κεραλήκαηνο 

εκθαθέισζεο ινγαξηαζκώλ. 

7. Σν γεγνλόο όηη ε Γ.Δ.Τ.Α. Θέξκεο αδπλαηεί ζηελ εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ 

εξγαζηώλ θαζώο απαηηνύληαη εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο θαη δελ δηαζέηεη ην 

θαηάιιειν πξνζσπηθό γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο. 

8. Σελ αλάγθε εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο κε ηίηιν: «ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ ΕΜΦΑΚΕΛΩΗ» όπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζηελ εηζήγεζε ηνπ 

Σκήκαηνο Καηαλαισηώλ,  Βεβαίσζεο & Έθδνζεο Λνγαξηαζκώλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Θ. 

9. Σε βεβαίσζε πίζησζεο ηνπ νηθνλνκηθνύ ηκήκαηνο 

10. Σηο αλαιεθζείζεο πηζηώζεηο θαη ηελ ζρεηηθή κε αξηζκό 260/2020 Απόθαζε 

Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο 

11. Σελ πξνζθνξά ηεο επηρείξεζεο :ΜΑΛΓΑΡΙΝΟ Γ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  
 
1. Σελ απεπζείαο αλάζεζε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ κε ηίηιν: «ΣΕΥΝΙΚΗ 

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ ΕΜΦΑΚΕΛΩΗ» όπσο απηή πεξηγξάθεηαη 

αλαιπηηθά ζηελ εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Καηαλαισηώλ,  Βεβαίσζεο & Έθδνζεο 

ΑΔΑ: ΩΕΖΓΟΛΖΛ-ΛΡΓ



Λνγαξηαζκώλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Θ. ζηελ εηαηξεία Μαιγαξηλόο Κσλζηαληίλνο 

«ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΤ» πνπ εδξεύεη ζηε Θεζζαινλίθε Ιππνθξάηνπο 40, 

Α.Φ.Μ.136287646 θαη κε πνζό δαπάλεο επί ζπλόινπ ησλ εξγαζηώλ 804,00€ 

πιένλ ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Π.Α. 

2. Η δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ νξίδεηαη ζε έλα (1) έηνο από ηελ παξνύζα. 

3. Η δαπάλε πνπ πξνθαιείηαη από ηε ζπγθεθξηκέλε αλάζεζε ζα θαιπθζεί από 

ηδίνπο πόξνπο. ηνλ πξνϋπνινγηζκό εμόδσλ ηνπ 2021 ζα πξνβιεθζεί  ζρεηηθή 

πίζησζε, θαη ζα βαξύλεη ηνπο Κ.Α. 64-12-98-0005& 54-02-02-0623 γηα ηα 

νπνία έρεη εθδνζεί ε ζρεηηθή απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο (AAY 260/2020). 

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

πιεξσκήο, κεηά ηελ ππνβνιή από ηνλ πάξνρν ηζόπνζνπ εμνθιεηηθνύ 

ηηκνινγίνπ. 

 

 

 

Ο Αλαπι. Γεληθόο Γηεπζπληήο 

 

Κσζηίθα Μαξία 
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