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 «ΑΠΟΦΑΗ ΓΔΝΙΚΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ» 

 

Θέμα: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΕΕΛ ΘΕΡΜΗ 2020» 

 

 

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

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

3. Σον Κανονιζμό 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 Μακεδονίαρ Θπάκηρ. 

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

ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΕΕΛ ΘΕΡΜΗ 2020». 

8. Σην με απιθμό 14/2020 μελέηη ηηρ Σεσνικήρ Τπηπεζίαρ ηηρ Γ.Δ.Τ.Α.Θ. για ηην 

εκηέλεζη ηηρ ππομήθειαρ με ηίηλο: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 

ΔΔΛ ΘΔΡΜΗ 2020» καθώρ η ςπηπεζία ππέπει να πποβεί καηεπειγόνηυρ ζηην 

ππομήθεια ηυν απαπαίηηηυν ηλεκηπολογικών ςλικών και ηην ανηικαηάζηαζή 

ηοςρ ζηην ΔΔΛ Θέπμηρ έηζι ώζηε άμεζα να αποκαηαζηαθεί η εύπςθμη 

λειηοςπγία ηηρ εγκαηάζηαζηρ μεηά από ηην κλοπή καλυδίυν -όπυρ 

καηαγπάθεηαι με ηο με απ. ππυη. 1052/3/666-α΄ ζηο Βιβλίο Αδικημάηυν –

ςμβάνηυν ηος ημήμαηορ Αζθαλείαρ Θέπμηρ. 

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

με ηην απιθμ. 180/2020 Απόθαζη Ανάλητηρ Τποσπέυζηρ.  

10. Σιρ εξαζθαλιζμένερ πιζηώζειρ ηος πποϋπολογιζμού ηπέσονηορ έηοςρ ηηρ 

Γ.Δ.Τ.Α Θέπμηρ. 

11. Σην ςποβληθείζα πποζθοπά ηηρ επισείπηζηρ: ΙΔΗΡΟΠΟΤΛΟΙ Α.Ε. 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  

 
1. Δγκπίνει ηην εκηέλεζη ηηρ ππομήθειαρ με ηίηλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΕΕΛ ΘΕΡΜΗ 2020» ζύμθυνα με ηην με απιθμό 

14/2020 μελέηη ηηρ Σ.Τ. ηηρ Γ.Δ.Τ.Α., καθώρ η ςπηπεζία ππέπει να πποβεί 

καηεπειγόνηυρ ζηην ππομήθεια ηυν απαπαίηηηυν ηλεκηπολογικών ςλικών και 
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ηην ανηικαηάζηαζή ηοςρ ζηην ΔΔΛ Θέπμηρ έηζι ώζηε άμεζα να αποκαηαζηαθεί 

η εύπςθμη λειηοςπγία ηηρ εγκαηάζηαζηρ μεηά από ηην κλοπή καλυδίυν -όπυρ 

καηαγπάθεηαι με ηο με απ. ππυη. 1052/3/666-α΄ ζηο Βιβλίο Αδικημάηυν –

ςμβάνηυν ηος ημήμαηορ Αζθαλείαρ Θέπμηρ.  

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

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΕΕΛ ΘΕΡΜΗ 2020» δαπάνηρ 

2.486,86 εςπώ πλέον ηος αναλογούνηορ ΦΠΑ, ζηην επισείπηζη 

ΙΔΗΡΟΠΟΤΛΟΙ Α.Ε., ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΛΙΚΟ-ΦΩΣΙΜΟ, με Α.Φ.Μ. 

997998626 πος εδπεύει 6ο ΥΙΛ.ΥΑΡΙΛΑΟΤ-ΘΔΡΜ, Σ.Κ. 57001, και ειδικόηεπα 

όπυρ αναλςηικά πεπιγπάθεηαι ζηην ζσεηική ειζήγηζη & ηην 14/2020 μελέηη 

ηηρ ΣΤ ηηρ Γ.Δ.Τ.Α.Θ.. 

3. Η 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 Κ.Α. 26-02-00-0003, 54-02-02-0223, 

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

180/2020). 

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 Γιεςθύνηπια 

 

Κυζηίκα Μαπία 
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