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 «ΑΠΟΦΑΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ» 

 

Θέμα: ςνηήπηζη κλιμαηιζηικϊν μονάδυν. 

 

 Έσονηαρ ςπψτη: 

1. Σιρ διαηάξειρ ηος Ν. 1069/80 ψπυρ αςηψ ηποποποιήθηκε και ιζσωει ζήμεπα 

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

3. Σον Κανονιζμψ Οικονομικήρ διασείπιζηρ, Ππομηθειϊν & Τπηπεζιϊν ηηρ 

Δ.Ε.Τ.Α.Θ.. 

4. Σην με απιθμψ 275/2018 απψθαζη ηος Διοικηηικοω ςμβοςλίος ηηρ Δ.Ε.Τ.Α.Θ. 

5. Σιρ εγγεγπαμμένερ πιζηϊζειρ ζηον πποχπολογιζμψ έηοςρ 2020 ο οποίορ 

εγκπίθηκε με ηην ςπ’ απιθ. 276/2019 Απψθαζη ηος Δ.. και επικςπϊθηκε με 

ηην ςπ’ απιθ. 73923+73899 απψθαζη ηος ςνηονιζηή Αποκενηπυμένηρ 

Διοίκηζηρ Μακεδονίαρ Θπάκηρ. 

7. Σην αναγκαιψηηηα ζςνηήπηζηρ ηυν κλιμαηιζηικϊν μονάδυν ηηρ Δ.Ε.Τ.Α.Θ. ζηα 

πλαίζια ππψλητηρ διαζποπάρ ηος Κοπυνοφος Covid-19. 

8. Σην ειζήγηζη ηος Οικονομικοω Σμήμαηορ ηηρ Δ.Ε.Τ.Α.Θ. για ηην εκηέλεζη ηυν 

επγαζιϊν ζςνηήπηζηρ ηυν κλιμαηιζηικϊν μονάδυν ζηα πλαίζια ππψλητηρ 

διαζποπάρ ηος Κοπυνοφος Covid-19. 

9. Σο γεγονψρ ψηι η ζςγκεκπιμένη ςπψ διενέπγεια δαπάνη έσει αναληθθεί νψμιμα 

με ηην απιθμ. 191/2020 Απψθαζη Ανάλητηρ Τποσπέυζηρ.  

10. Σην ςποβληθείζα πποζθοπά ηηρ επισείπηζηρ: ΙΑΚΑΪΤΖΘΔΗΣ ΓΡΗΓ. 

ΛΕΜΕΚΑΟΣ. 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  

 
 
1. Εγκπίνει ηην εκηέλεζη ηυν επγαζιϊν ζςνηήπηζηρ δέκα (10) κλιμαηιζηικϊν 

μονάδυν ηηρ Δ.Ε.Τ.Α.Θ., ζηα πλαίζια ππψλητηρ διαζποπάρ ηος Κοπυνοφος 

Covid-19, ενδεικηικοω πποχπολογιζμοω 300,00€ πλέον ηος αναλογοωνηορ 

Φ.Π.Α. ζωμθυνα με ηην ειζήγηζη ηος Οικονομικοω Σμήμαηορ. 

11. Εγκπίνει ηην απεςθείαρ ανάθεζη εκηέλεζηρ ηυν επγαζιϊν ζςνηήπηζηρ ηυν 

δέκα (10) κλιμαηιζηικϊν μονάδυν ηηρ Δ.Ε.Τ.Α.Θ., ζηα πλαίζια ππψλητηρ 

διαζποπάρ ηος Κοπυνοφος Covid-19, ζηην επισείπηζη ΙΑΚΑΪΤΖΘΔΗΣ ΓΡΗΓ. 

ΑΔΑ: Ψ6Β6ΟΛΖΛ-ΚΘΝ



ΛΕΜΕΚΑΟΣ, με Α.Φ.Μ. 112040956 και έδπα Γαμβέηα 107 & Μπψηζαπη 

Μάπκος 57, Θεζζαλονίκη, Σ.Κ. 54644,  με ποζψ 280,00€ πλέον Φ.Π.Α.24% 

ήηοι 28,00€ πλέον Φ.Π.Α./ μονάδα και ειδικψηεπα ψπυρ αναλςηικά 

πεπιγπάθεηαι ζηην ειζήγηζη ηος Οικονομικοω Σμήμαηορ ηηρ Δ.Ε.Τ.Α.Θ.. 

2. ηον πποχπολογιζμψ οικονομικοω έηοςρ 2020 και ζηοςρ Κ.Α. 64-12-98-0010 

& 54-02-02-0623 πποχπολογιζμοω έηοςρ 2020 ςπάπσει εγγεγπαμμένη ζσεηική 

πίζηυζη η οποία έσει δεζμεςηεί με ηην με απιθμψ ΑΑΤ 00191 και η οποία θα 

διαηεθεί για ηην κάλςτη ηηρ ζσεηικήρ δαπάνηρ. 

3. Η πληπυμή ηος ζςμβαηικοω ποζοω θα γίνει με ηην έκδοζη ενηάλμαηορ 

πληπυμήρ, μεηά ηην ςποβολή απψ ηον πάποσο ιζψποζος εξοθληηικοω 

ηιμολογίος. 

 

 

Η Αναπλ. Γενική Διεςθωνηπια 

 

Κυζηίκα Μαπία 

 

 
 

ΑΔΑ: Ψ6Β6ΟΛΖΛ-ΚΘΝ
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