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 «ΑΠΟΦΑΗ ΓΕΜΘΙΟΤ ΔΘΕΤΘΤΜΣΗ» 

 

1. Θέμα: «ΠΡΟΛΗΘΕΘΑ ΦΘΚΣΡΟΣΑΘΜΘΩΜ ΕΕΚ ΘΕΡΛΗ 2020» 

 

 

Έσονηαρ ςπότη: 
2. Σιρ διαηάξειρ ηος Μ. 1069/80 όπυρ αςηό ηποποποιήθηκε και ιζσύει ζήμεπα 

3. Σιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 328 ηος Μ. 4412/2016. 

4. Σον Ιανονιζμό Οικονομικήρ διασείπιζηρ, Ππομηθειών & Τπηπεζιών ηηρ 

Δ.Ε.Τ.Α.Θ.. 

5. Σην με απιθμό 275/2018 απόθαζη ηος Διοικηηικού ςμβοςλίος ηηρ Δ.Ε.Τ.Α.Θ. 

6. Σιρ εγγεγπαμμένερ πιζηώζειρ ζηον πποϋπολογιζμό έηοςρ 2020 ο οποίορ 

εγκπίθηκε με ηην ςπ’ απιθ. 276/2019 Απόθαζη ηος Δ.. και επικςπώθηκε με 

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

Διοίκηζηρ Λακεδονίαρ Θπάκηρ. 

7. Σην αναγκαιόηηηα εκηέλεζηρ ηηρ ππομήθειαρ με ηίηλο: «ΠΡΟΛΗΘΕΘΑ 

ΦΘΚΣΡΟΣΑΘΜΘΩΜ ΕΕΚ ΘΕΡΛΗ 2020». 

8. Σην ειζήγηζη ηηρ Σεσνικήρ Τπηπεζίαρ ηηρ Δ.Ε.Τ.Α.Θ. και ηην 25/2020 μελέηη 

για ηην εκηέλεζη ηηρ ππομήθειαρ με ηίηλο: «ΠΡΟΛΗΘΕΘΑ ΦΘΚΣΡΟΣΑΘΜΘΩΜ 

ΕΕΚ ΘΕΡΛΗ 2020» πποκειμένος ζηην ανηικαηάζηαζη ηοςρ εξαιτίασ τησ φθοράσ 

μετά από μακροχρόνια χρήςη των ταινιών τησ φιλτρόπρεςςασ ςτο τμήμα αφυδάτωςησ 

λάςπησ ςτην ΕΕΛ ΘΕΡΜΗΣ. 

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

με ηην απιθμ. 193/2020 Απόθαζη Ανάλητηρ Τποσπέυζηρ.  

10. Σιρ εξαζθαλιζμένερ πιζηώζειρ ηος πποϋπολογιζμού ηπέσονηορ έηοςρ ηηρ 

Δ.Ε.Τ.Α Θέπμηρ. 

11. Σην ςποβληθείζα πποζθοπά ηηρ επισείπηζηρ: ΥΑΣΖΟΠΟΤΚΟΤ Μ.Α. ΥΗΛΘΙΑ 

Α.Ε. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  
 
1. Εγκπίνει ηην εκηέλεζη ηηρ ππομήθειαρ με ηίηλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΦΙΛΣΡΟΣΑΙΝΙΩΝ ΕΕΛ ΘΕΡΜΗ 2020’» ζύμθυνα με ηην με απιθμό 25/2020 
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μελέηη ηηρ Σ.Τ. ηηρ Δ.Ε.Τ.Α. λόγυ φθοράσ μετά από μακροχρόνια χρήςη των 

ταινιών τησ φιλτρόπρεςςασ ςτο τμήμα αφυδάτωςησ λάςπησ ςτην ΕΕΛ ΘΕΡΜΗΣ. 

2. Εγκπίνει ηην απεςθείαρ ανάθεζη εκηέλεζηρ ηηρ ππομήθειαρ με ηίηλο: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΣΡΟΣΑΙΝΙΩΝ ΕΕΛ ΘΕΡΜΗ 2020’» ζύμθυνα με ηην με 

απιθμό 25/2020 μελέηη ηηρ Σ.Τ. ηηρ Δ.Ε.Τ.Α., ζηην επισείπηζη ΥΑΣΖΟΠΟΤΚΟΤ 

Μ.Α. ΥΗΛΘΙΑ Α.Ε., με Α.Φ.Λ. 998306790 πος εδπεύει Ιαλοσώπι 

Θεζζαλονίκηρ, Σ.Ι. 57009, με ποζό ανάθεζηρ 1.440,00€ πλέον ηος 

αναλογούνηορ Φ.Π.Α. και ειδικόηεπα όπυρ αναλςηικά πεπιγπάθεηαι ζηην 

ζσεηική ειζήγηζη & ηην 25/2020 μελέηη ηηρ ΣΤ ηηρ Δ.Ε.Τ.Α.Θ.. 

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

ιδίοςρ πόποςρ και θα βαπύνει ηοςρ Ι.Α. 26-02-00-0004 & 54-02-02-0223. 

ηον πποϋπολογιζμό εξόδυν ηος ηπέσονηορ έηοςρ έσει εγγπαθεί η ζσεηική 

πίζηυζη και έσει εκδοθεί η ζσεηική απόθαζη ανάλητηρ ςποσπέυζηρ ( AAY 

193/2020). 

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

πληπυμήρ, μεηά ηην ςποβολή από ηον πάποσο ιζόποζος εξοθληηικού 

ηιμολογίος. 

 

 

Η Αναπλ. Γενική Διεςθύνηπια 

 

Ιυζηίκα Λαπία 
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