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«ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ» 
 

 

Θέκα: «Απεπζείαο αλάζεζε εξγαζηώλ κε ηίηιν: ‘πληήξεζε Η/Λ γεσηξήζεσλ – 

αληιηνζηαζίσλ ΔΕ Λίθξαο’ (ΤΜΣΗΡΗΗ ΗΚΕΙΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΜ ΖΕΤΓΩΜ [ΗΖ] 

ΤΦΘΣΑΛΕΜΩΜ ΑΜΣΚΘΟΣΑΘΩΜ ΚΤΛΑΣΩΜ ΣΡΘΚΟΦΟΤ – ΙΑΡΔΘΑ)» 

 

Έρνληαο ππόςε: 
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Μ. 1069/80 όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 328 ηνπ Μ. 4412/2016. 

3. Σνλ Ιαλνληζκό Οηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, Πξνκεζεηώλ & Τπεξεζηώλ ηεο 

Δ.Ε.Τ.Α.Θ.. 

4. Σελ κε αξηζκό 275/2018 απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Ε.Τ.Α.Θ. 

5. Σηο εγγεγξακκέλεο πηζηώζεηο ζηνλ πξνϋπνινγηζκό έηνπο 2020 ν νπνίνο 

εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 276/2019 Απόθαζε ηνπ Δ.. θαη επηθπξώζεθε κε 

ηελ ππ’ αξηζ. 73923+73899 απόθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο 

Δηνίθεζεο Λαθεδνλίαο Θξάθεο. 

6. Σελ αλαγθαηόηεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ κε ηίηιν: ΤΜΣΗΡΗΗ 

ΗΚΕΙΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΜ ΖΕΤΓΩΜ [ΗΖ] ΤΦΘΣΑΛΕΜΩΜ ΑΜΣΚΘΟΣΑΘΩΜ 

ΚΤΛΑΣΩΜ ΣΡΘΚΟΦΟΤ – ΙΑΡΔΘΑ θαζώο κεηά από έιεγρν ησλ 

ειεθηξνπαξαγσγώλ δεπγώλ (Η/Ζ) ζε ηξία πθηζηάκελα αληιηνζηάζηα 

απνρέηεπζεο ιπκάησλ Σξηιόθνπ - Ιαξδίαο, δηαπηζηώζεθαλ θζνξέο όπσο ε κε 

ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ αληιηώλ (ησλ Η/Ζ), ηεο κπαηαξίαο ηεο γελλήηξηαο, ηνπ 

δνρείνπ πξνζέξκαλζεο θαη ε αλάγθε αληηθαηάζηαζεο ησλ θίιηξσλ ιαδηνύ θαη 

πεηξειαίνπ, νη νπνίεο θαη ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηνύλ άκεζα, έηζη ώζηε λα 

δηαζθαιηζηεί ε αζθαιήο όζν θαη αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ηνπο ζύκθσλα θαη κε 

ηελ εηζήγεζε 29/2020 κειέηε ηεο Σ.Τ. ηεο Δ.Ε.Τ.Α.Θ. 

7. Σελ κε αξηζκό 29/2020 κειέηε ηεο Σ.Τ. ηεο Δ.Ε.Τ.Α.Θ.  

8. Σελ αλαιεθζείζα κε αξηζκό  200/2020 Α.Α.Τ. 

9. Σελ πξνζθνξά ηεο επηρείξεζεο: ΘΩΑΜΜΟΤ ΠΑΤΚ. ΘΩΑΜΜΗ 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  

 

1. Σελ απεπζείαο αλάζεζε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ κε ηίηιν: ΤΜΣΗΡΗΗ 

ΗΚΕΙΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΜ ΖΕΤΓΩΜ [ΗΖ] ΤΦΘΣΑΛΕΜΩΜ ΑΜΣΚΘΟΣΑΘΩΜ 

ΚΤΛΑΣΩΜ ΣΡΘΚΟΦΟΤ – ΙΑΡΔΘΑ θαη εηδηθόηεξα όπσο απηέο αλαιπηηθά 



ΑΔΑ: 6ΨΤΣΟΛΖΛ-5ΡΑ



πεξηγξάθνληαη ζηελ κε αξηζκό 29/2020 κειέηε ηεο Σ.Τ. ηεο Δ.Ε.Τ.Α.Θ., ζηελ 

επηρείξεζε ηνπ θ. ΘΩΑΜΜΟΤ ΠΑΤΚ. ΘΩΑΜΜΗ, «ΕΛΠΟΡΘΑ ΗΚΕΙΣΡΟΚΟΓΘΙΟΤ 

ΤΚΘΙΟΤ ΗΚΕΙΣΡΟΚΟΓΘΙΕ ΕΡΓΑΘΕ- ΤΜΣΗΡΗΗ», κε Α.Φ.Λ. 043743888 

θαη  έδξα Αζβεζηνρώξη, ΣΙ 57010 θαη κε πνζό δαπάλεο επί ζπλόινπ ησλ 

εξγαζηώλ 3.634,00€ πιένλ ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Π.Α. 

2. ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020 θαη ζηνπο Ι.Α. 64-09-01-

0066, 54-02-02-0623 ππάξρεη εγγεγξακκέλε ζρεηηθή πίζησζε ε νπνία 

δεζκεύηεθε θαη ζα δηαηεζεί γηα ηελ θάιπςε ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο(AAY 

200/2020). 

3. Η πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνύ πνζνύ ζα γίλεη κε ηελ έθδνζε εληάικαηνο 

πιεξσκήο, κεηά ηελ ππνβνιή από ηνλ πάξνρν ηζόπνζνπ εμνθιεηηθνύ 

ηηκνινγίνπ. 

4. Οξίδεη επηηξνπή βεβαίσζεο ησλ εξγαζηώλ ζύκθσλα κε ηελ κε αξηζκό 5/2020 

Α.Δ.. όπσο απηή ηζρύεη. 

 

Η Αλαπι. Γεληθή Δηεπζύληξηα 

 

Ισζηίθα Λαξία 
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