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 «ΑΟΞΦΑΡΗ ΓΕΜΘΙΞΣ ΔΘΕΣΘΣΜΗ» 

 

 

Θέκα: «Εθηέιεζε εξγαζηώλ: Δηακόξθσζε ρώξσλ αληιηνζηαζίσλ θαη δεμακελώλ.» 

 

Έρνληαο ππόςε: 
1. ηο δηαηάμεηο ηνπ Μ. 1069/80 όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα 

2. ηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 328 ηνπ Μ. 4412/2016. 

3. νλ Ιαλνληζκό Ξηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, Οξνκεζεηώλ & Σπεξεζηώλ ηεο 

Δ.Ε.Σ.Α.Θ.. 

4. ελ κε αξηζκό 275/2018 απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Ρπκβνπιίνπ ηεο Δ.Ε.Σ.Α.Θ. 

5. ηο εγγεγξακκέλεο πηζηώζεηο ζηνλ πξνϋπνινγηζκό έηνπο 2020 ν νπνίνο 

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

6. ελ αλαγθαηόηεηα εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο κε ηίηιν: «ΔΘΑΛΞΠΦΩΡΗ ΤΩΠΩΜ 

ΑΜΚΘΞΡΑΡΘΩΜ ΙΑΘ ΔΕΝΑΛΕΜΩΜ» 

7. ελ εηζήγεζε ηεο ερληθήο Σπεξεζίαο ηεο Δ.Ε.Σ.Α.Θ. γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

εξγαζίαο κε ηίηιν: «ΔΘΑΛΞΠΦΩΡΗ ΤΩΠΩΜ ΑΜΚΘΞΡΑΡΘΩΜ ΙΑΘ 

ΔΕΝΑΛΕΜΩΜ» 

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

αξηζκό 121/2020 Α.Α.Σ.  

9 .  ελ ππνβιεζείζα πξνζθνξά ηεο επηρείξεζεο: ΦΑΤΖΗΔΗΛΗΤΡΘΟΥ ΜΘΙΟΚΑΟΣ- 

ΑΜΤΩΜΘΟΥ ΑΜΑΣΤΑΣΘΟΣ Ο.Ε. 

                           Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  
 
1. ελ απεπζείαο αλάζεζε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο κε ηίηιν: «ΔΘΑΛΞΠΦΩΡΗ 

ΤΩΠΩΜ ΑΜΚΘΞΡΑΡΘΩΜ ΙΑΘ ΔΕΝΑΛΕΜΩΜ» ζηελ επηρείξεζε 

ΤΑΖΗΔΗΛΗΠΘΞΣ ΜΘΙΞΚΑΞΡ- ΑΜΩΜΘΞΣ ΑΜΑΡΑΡΘΞΡ Ξ.Ε., κε Α.Φ.Λ. 

997827002, πνπ εδξεύεη Μ.ΠΑΘΔΕΡΞΡ Θεζζαινλίθεο, .Ι. 57001, κε πνζό 

δαπάλεο επί ζπλόινπ 3.700,00€ πιένλ ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Ο.Α. πξνθεηκέλνπ 

ζηελ πξνζηαζία ησλ παξαπάλσ ρώξσλ από θαθόβνπιεο ελέξγεηεο  ηξίησλ, ηελ 

αδπλακία εηζόδνπ κηθξώλ θαη κεγάισλ δώσλ ζηηο δεμακελέο ώζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη ε  πνηόηεηα ηνπ πόζηκνπ λεξνύ θαη εηδηθόηεξα όπσο αλαιπηηθά 

πεξηγξάθεηαη ζηελ εηζήγεζε ηεο Σ ηεο Δ.Ε.Σ.Α.Θ.. 

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

ηδίνπο πόξνπο. Ρηνλ πξνϋπνινγηζκό εμόδσλ ηνπ έηνπο 2020 έρεη εγγξαθεί ε 
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ζρεηηθή πίζησζε ε νπνία ζα βαξύλεη ηνπο Ι.Α. 64-09-01-0007 & 54-02-02-

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

αξηζκό 121/2020. 

3. 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 

 

Ισζηίθα Λαξία 
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