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 «ΑΠΟΦΑΖ ΓΔΛΗΘΟΤ ΓΗΔΤΘΤΛΣΖ» 

 

Θέμα: Έγκριση εκτέλεσης εργασιών με τίτλο «‘ΕΡΓΑΙΕ ΕΠΙΚΕΥΗ αμαξώματος του 

ΝΙΑ - 8116’» και απεςθείαρ ανάθεζη αςηών. 

 
  Έσονηαρ ςπότη: 

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

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

3. Σον Θανονιζμό 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 Κακεδονίαρ Θπάκηρ. 

7. Σην αναγκαιόηηηα εκηέλεζηρ ηυν επγαζιών  με ηίηλο «ΕΡΓΑΙΕ ΕΠΙΚΕΥΗ 

αμαξώματος του ΝΙΑ - 8116’». 

8. Σην ειζήγηζη ηος Σεσνικήρ Τπηπεζίαρ  ηηρ Γ.Δ.Τ.Α.Θ. για ηην εκηέλεζη ηηρ 

επγαζίαρ «ΕΡΓΑΙΕ ΕΠΙΚΕΥΗ αμαξώματος του ΝΙΑ - 8116’» πποκειμένος να 

ανηιμεηυπιζηούν  άμεζα οι θθοπέρ  ζηο αμάξυμα ηος οσήμαηορ. 

9. Σην 16/2020 μελέηη ηηρ Σ.Τ. ηηρ Γ.Δ.Τ.Α. Θέπμηρ με ηίηλο «ΕΡΓΑΙΕ 

ΕΠΙΚΕΥΗ αμαξώματος του ΝΙΑ - 8116’». 

10. Σο γεγονόρ όηι η ζςγκεκπιμένη ςπό διενέπγεια δαπάνη έσει αναληθθεί νόμιμα 

με ηην απιθμ. 178/2020 Απόθαζη Ανάλητηρ Τποσπέυζηρ (1530/29-04-

2020).  

11. Σιρ εξαζθαλιζμένερ πιζηώζειρ ηος πποϋπολογιζμού ηπέσονηορ έηοςρ ηηρ 

Γ.Δ.Τ.Α Θέπμηρ. 

12. Σην ςποβληθείζα πποζθοπά ηηρ επισείπηζηρ: ΣΑΒΒΙΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  
 

 



ΑΔΑ: 6Η9ΛΟΛΖΛ-Ξ55



1. Δγκπίνει ηην εκηέλεζη ηηρ επγαζίαρ με ηίηλο: «ΕΡΓΑΙΕ ΕΠΙΚΕΥΗ 

αμαξώματος του ΝΙΑ - 8116’» ζύμθυνα με ηην με απιθμό 16/2020 μελέηη ηηρ 

Σ.Τ. ηηρ Γ.Δ.Τ.Α. 

2. Δγκπίνει ηην απεςθείαρ ανάθεζη εκηέλεζη ηηρ επγαζίαρ με ηίηλο: «ΕΡΓΑΙΕ 

ΕΠΙΚΕΥΗ αμαξώματος του ΝΙΑ - 8116’» ενδεικηικού πποϋπολογιζμού 1.090,00 

εςπώ πλέον ηος αναλογούνηορ ΦΠΑ, ζηην επισείπηζη ΑΒΒΗΓΖ ΗΩΑΛΛΖ, 

ΦΑΛΟΠΟΗΔΗΟ- ΒΑΦΔΗΟ ΑΤΣ/ΣΩΛ με  Α.Φ.Κ.037890337, πος εδπεύει 

ΦΗΙΑΓΔΙΔΦΔΗΑ 2& Σ. ΘΑΕΑΛΣΕΗΓΖ 9 ΠΤΙΑΗΑ, Σ.Θ. 55536, Σηλ.: 2310-

304613. 

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

ιδίοςρ πόποςρ. ηον πποϋπολογιζμό εξόδυν ηος ηπέσονηορ έηοςρ έσει εγγπαθεί 

η ζσεηική πίζηυζη, και θα βαπύνοςν ηοςρ Θ.Α. 64-09-02-0048, 54-02-02-0623 

για ηα οποία έσει εκδοθεί η ζσεηική απόθαζη ανάλητηρ ςποσπέυζηρ ( AAY 

178/2020). 

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

πληπυμήρ, μεηά ηην ςποβολή από ηον πάποσο ιζόποζος εξοθληηικού 

ηιμολογίος. 

 

 

Ζ Αναπλ. Γενική Γιεςθύνηπια 

 

Θυζηίκα Καπία 
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