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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

Αριθμ. Απου. : 68/2020 

Θέρμη 22-06-2020 

 

 

«ΑΠΟΥΑΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ» 
 
 
Θϋμα: «Απευθεύασ ανϊθεςη προμόθειασ με τύτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΥΑΛΕΙΑ 
ΕΕΛ ΘΕΡΜΗ 2020» 

 
Έχοντασ υπόψη: 

1. Σισ διατϊξεισ του Ν. 1069/80 όπωσ αυτό τροποποιόθηκε και ιςχύει ςόμερα 

2. Σισ διατϊξεισ του ϊρθρου 328 του Ν. 4412/2016. 

3. Σον Κανονιςμό Οικονομικόσ διαχεύριςησ, Προμηθειών & Τπηρεςιών τησ Δ.Ε.Τ.Α.Θ.. 

4. Σην με αριθμό 275/2018 απόφαςη του Διοικητικού υμβουλύου τησ Δ.Ε.Τ.Α.Θ. 

5. Σισ εγγεγραμμϋνεσ πιςτώςεισ ςτον προώπολογιςμό ϋτουσ 2020 ο οπούοσ εγκρύθηκε 

με την υπ’ αριθ. 276/2019 Απόφαςη του Δ.. και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 

73923+73899 απόφαςη του υντονιςτό Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ Μακεδονύασ 

Θρϊκησ. 

6. Σην αναγκαιότητα εκτϋλεςησ τησ προμόθειασ με τύτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ 

ΑΥΑΛΕΙΑ ΕΕΛ ΘΕΡΜΗ 2020» εξαιτύασ τησ καταςτροφόσ που προκλόθηκε, κατϊ 

την διϊπραξη κλοπόσ ςτην ΕΕΛ ΘΕΡΜΗ ( όπωσ καταγρϊφεται με το αρ. πρωτ. 

1052/3/666-α΄ ςτο Βιβλύο Αδικημϊτων –υμβϊντων του τμόματοσ Αςφαλεύασ 

Θϋρμησ ) ςτον όδη υπϊρχοντα εξοπλιςμό αςφαλεύασ και για την ενύςχυςη των 

ςυςτημϊτων αςφαλεύασ ςύμφωνα με την ειςόγηςη τησ Σ.Τ. τησ Δ.Ε.Τ.Α.Θ.. 

7. Σην ειςόγηςη την ειςόγηςη τησ Σ.Τ. τησ Δ.Ε.Τ.Α.Θ. για την εκτϋλεςη τησ 

προμόθειασ με τύτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΥΑΛΕΙΑ ΕΕΛ ΘΕΡΜΗ 2020» 

8. Σο γεγονόσ ότι για την ςυγκεκριμϋνη δαπϊνη ϋχει αναληφθεύ νόμιμα η με αριθμό 

198/2020 Α.Α.Τ.  

9. Σην υποβληθεύςα προςφορϊ τησ επιχεύρηςησ: ΣΕΦΝΙΚΗ Α.Ε. 

                          Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  
 
1. Σην ϋγκριςη εκτϋλεςη τησ προμόθειασ με τύτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ 

ΑΥΑΛΕΙΑ ΕΕΛ ΘΕΡΜΗ 2020» με τη διαδικαςύα τησ απευθεύασ ανϊθεςησ και όπωσ 

αναλυτικϊ περιγρϊφεται ςτην ειςόγηςη τησ Σ.Τ. τησ Δ.Ε.Τ.Α.Θ.. 

2. Σην απευθεύασ ανϊθεςη εκτϋλεςησ τησ προμόθειασ με τύτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΥΑΛΕΙΑ ΕΕΛ ΘΕΡΜΗ 2020» ςτην εταιρεύα ΣΕΦΝΙΚΗ Α.Ε. ΚΕΝΣΡΟ 
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ΜΗΦΑΝΩΝ ΓΡΑΥΕΙΟΤ, με Α.Υ.Μ. 094220230, που εδρεύει ςτην ΑΓΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ 

194 Θεςςαλονύκησ, Σ.Κ. 54638, με ποςό δαπϊνησ επύ ςυνόλου 1.636,00€ πλϋον του 

αναλογούντοσ Υ.Π.Α.  

3. Η δαπϊνη που προκαλεύται από τη ςυγκεκριμϋνη ανϊθεςη θα καλυφθεύ από 

ιδύουσ πόρουσ. τον προώπολογιςμό εξόδων του τρϋχοντοσ ϋτουσ 2020 ϋχει 

εγγραφεύ η ςχετικό πύςτωςη η οπούα θα βαρύνει τουσ Κ.Α. 15-01-00-0003 & 54-02-

02-0123 για τα οπούα ϋχει εκδοθεύ η ςχετικό απόφαςη ανϊληψησ υποχρϋωςησ με 

αριθμό 198/2020. 

4. Η πληρωμό του ςυμβατικού ποςού θα γύνει με την ϋκδοςη εντϊλματοσ πληρωμόσ, 

μετϊ την υποβολό από τον πϊροχο ιςόποςου εξοφλητικού τιμολογύου. 

 

 

Η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια 

 

Κωστίκα Μαρία 
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