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 «ΑΠΟΦΑΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ» 

 
 

Θέμα: «Απεσθείας ανάθεση προμήθειας σποβρύτιοσ 

σσγκροτήματος» 

 

 
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 

Δ.Ε.Τ.Α.Θ.. 

4. Σελ κε αξηζκό 275/2018 απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Ε.Τ.Α.Θ. 

5. Σηο εγγεγξακκέλεο πηζηώζεηο ζηνλ πξνϋπνινγηζκό έηνπο 2020 ν νπνίνο 

εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 276/2019 Απόθαζε ηνπ Δ... 

6. Σελ αλαγθαηόηεηα εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΤΠΟΒΡΤΥΙΟ 

ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ ΓΔΩΣΡΗΗ ΣΡΙΑΓΙΟΤ» 

7. Σελ εηζήγεζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηεο Δ.Ε.Τ.Α.Θ. γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΤΠΟΒΡΤΥΙΟ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ ΓΔΩΣΡΗΗ ΣΡΙΑΓΙΟΤ» 

8 .  Σν γεγνλόο όηη γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε δαπάλε έρεη αλαιεθζεί λόκηκα ε κε 

αξηζκό 116/2020 Α.Α.Τ.  

9 .  Σελ ππνβιεζείζα πξνζθνξά ηεο επηρείξεζεο ‘ΤΔΡΟΑΝΑΠΣΤΞΗ’ ΙΩΑΝΝΗ 

ΘΕΟΔ. ΣΙΝΣΙΝΗ. 

 

                           Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  
 

1. Σελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΤΠΟΒΡΤΥΙΟ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ 

ΓΔΩΣΡΗΗ ΣΡΙΑΓΙΟΤ» ήηνη ηελ 

 Εμαγσγή ηνπ ππνβξύρηνπ ειεθηξνθηλεηήξα 40ΗΡ κε αληιία 

C14/15(ραιαζκέλα) από βάζνπο 155κ θαη ζηήιε θαηάζιηςεο 3΄΄. 

 πξνκήζεηα ζπγθξνηήκαηνο αλάινγεο παξνρήο κε ηε γεώηξεζε 25HP + 

Αληιία INOX  S6S-22/21 CRI (20HP). 

 Καζαξηζκό  αλάπηπμε πδξνγεώηξεζεο 8΄΄ βάζνπο 300κ, θαη κέηξεζε 

πδξαπιηθώλ παξακέηξσλ. 



ΑΔΑ: 6ΛΤΘΟΛΖΛ-ΦΑΩ



 Πξνκήζεηα ζσιήλσλ Μαλεζκαλ 3΄΄ θαη κήθνπο 30κ γηα εθβάζπλζε 

ηνπνζέηεζεο.  

 Επαλεγθαηάζηαζε ζπγθξνηήκαηνο ζύλδεζε θαισδίσλ θαη ηνπνζέηεζε 

πηεδνκεηξηθνύ ζσιήλα ζε βάζνο 185κ.  

ζηελ επηρείξεζε ηνπ  θ. ΣΙΝΣΙΝΗ ΘΕΟΔ. ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΘΑΡΙΜΟΙ 

ΓΕΩΣΡΗΕΩΝ, κε Α.Φ.Μ. 044415370 πνπ εδξεύεη ζην Πεξηβνιάθη Λαγθαδά, 

Σ.Κ. 57200, κε πνζό δαπάλεο επί ζπλόινπ ηεο πξνκήζεηαο 4.790,00€ πιένλ 

ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Π.Α. θαη εηδηθόηεξα όπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζηελ 

εηζήγεζε ηεο ΣΤ ηεο Δ.Ε.Τ.Α.Θ.. 

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

ηδίνπο πόξνπο. ηνλ πξνϋπνινγηζκό εμόδσλ ηνπ έηνπο 2020 έρεη εγγξαθεί ε 

ζρεηηθή πίζησζε ε νπνία ζα βαξύλεη ηνπο Κ.Α. 13-01-00-0000, 54-02-02-0123 

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

116/2020. 

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

πιεξσκήο, κεηά ηελ ππνβνιή από ηνλ πάξνρν ηζόπνζνπ εμνθιεηηθνύ 

ηηκνινγίνπ. 

 

 

Η Αλαπι. Γεληθή Δηεπζύληξηα 

 

Κσζηίθα Μαξία 
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