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 «ΑΠΟΦΑΗ ΓΔΝΙΚΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ» 

 

 

Θέμα: «Απεσθείας ανάθεζη εργαζιών “Ανάγνωζη & καηαμέηρηζη 

σδρομέηρων ΔΕ Θέρμης” και δέζμεσζη διάθεζης πίζηωζης» 

 

Ο Αναπλ. Γενικός Διευθυντής 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

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. Τισ εγγεγραμμένεσ πιςτώςεισ ςτον προϋπολογιςμό έτουσ 2020 ο οποίοσ εγκρίθηκε 

με την υπ’ αριθ. 276/2019 Απόφαςη του Δ.Σ. και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 

73923+73899 απόφαςη του Συντονιςτή Αποκεντρωμένησ Διοίκηςησ Μακεδονίασ 

Θράκησ. 

6. Σελ εμαζθάιηζε ηεο απξόζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηκήκαηνο ύδξεπζεο θαη 

βεβαίσζεο ινγαξηαζκώλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Θέξκεο θαη ηελ αθξηβή ηήξεζε ησλ 

απνθαζηζκέλσλ  ρξνλνδηαγξακκάησλ έθδνζεο ησλ ινγαξηαζκώλ. 

7. Σελ αλάγθε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ κε ηίηιν: «Αλάγλσζε θαη θαηακέηξεζε 

πδξνκεηξεηώλ, θνηλνηήησλ ηεο Γ.Δ. Θέξκεο, ηνπ Γήκνπ Θέξκεο» θαη 

εηδηθόηεξα ηεο θνηλόηεηαο Ν. Ραηδεζηνύ θαη Σξηαδίνπ (ηνκέαο Κ). 

8. Σν γεγνλόο όηη νη παξαπάλσ εξγαζίεο δελ δύλαηαη λα εθηειεζηνύλ από ην 

πθηζηάκελν πξνζσπηθό ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Θέξκεο θαζώο δελ επαξθεί γηα ηελ 

θάιπςε ησλ αλσηέξσ αλαγθώλ ιόγσ έιιεηςεο απηνύ. 

9. Σελ εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Καηαλαισηώλ θαη Βεβαίσζεο Λνγαξηαζκώλ ηεο 

Γ.Δ.Τ.Α.Θ. 

10. Σε βεβαίσζε πίζησζεο ηνπ νηθνλνκηθνύ ηκήκαηνο 

11. Σηο αλαιεθζείζεο πηζηώζεηο θαη ηελ ζρεηηθή κε αξηζκό 307/2020 Απόθαζε 

Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο 
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12. Σελ πξνζθνξά ηεο επηρείξεζεο :Σνπιγεξίδεο Μειέηηνο- Κνηξσγηάο Γεξάζηκνο 

Ο.Δ. 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  

1. Σελ απεπζείαο αλάζεζε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ κε ηίηιν: «Αλάγλσζε θαη 

θαηακέηξεζε πδξνκεηξεηώλ, θνηλνηήησλ ηεο Γ.Δ. Θέξκεο, ηνπ Γήκνπ Θέξκεο», 

όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο 

Καηαλαισηώλ θαη Βεβαίσζεο Λνγαξηαζκώλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Θ. ζηελ εηαηξεία 

Σνπιγεξίδεο Μειέηηνο- Κνηξσγηάο Γεξάζηκνο Ο.Δ. ,πνπ εδξεύεη ζηε νδν 

ΙΑΩΝΙΓΟΤ 2Α 57001 ΘΔΡΜΗ, Α.Φ.Μ. 800399381 θαη κε πνζό δαπάλεο επί 

ζπλόινπ ησλ εξγαζηώλ 4.000,00€ πιένλ ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Π.Α. 

2. Οη εξγαζίεο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ εληόο ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο δύν κελώλ από 

ηελ ππνγξαθή ηνπ ζρεηηθνύ ζπκθσλεηηθνύ. 

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

ηδίνπο πόξνπο θαη ζα βαξύλεη ηνπο Κ.Α. 64-09-01-0053& 54-02-02-0623 γηα ηα 

νπνία έρεη εθδνζεί ε ζρεηηθή 307/2020 απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο  

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

πιεξσκήο ,κεηά ηελ ππνβνιή από ηνλ πάξνρν ηζόπνζνπ εμνθιεηηθνύ 

ηηκνινγίνπ. 

5. ηε ζύκβαζε πνπ ζα ζπλαθζεί ζα αλαθεξζνύλ εηδηθόηεξνη όξνη γηα ηελ νξζή 

θαη απξόζθνπηε παξνρή ησλ πξνο αλάζεζε ππεξεζηώλ. 

6. Οξίδεη επηηξνπή βεβαίσζεο ησλ εξγαζηώλ ζύκθσλα κε ηελ κε αξηζκό 5/2020 

Α.Γ.. όπσο απηή ηζρύεη. 

Η Αλαπι. Γεληθή Γηεπζύληξηα 

 

Κσζηίθα Μαξία 
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