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 «ΑΠΟΦΑΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ» 

Θέκα: «σντήρηση και αναγόμωση των πσροσβεστήρων όλων των εγκαταστάσεων της 

Γ.Δ.Τ.Α.Θ.» 

 

Έρνληαο ππόςε: 

 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1069/80 όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα 

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

3. Σνλ Καλνληζκό 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 Μαθεδνλίαο Θξάθεο. 

6. Σελ ηήξεζε ησλ θαλόλσλ αζθαιείαο. 

7. Σν γεγνλόο όηη πξέπεη λα δηαζθαιηζηνύλ νη θαλόλεο αζθαιείαο όισλ ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ (νηθνλνκηθήο, δηνηθεηηθήο θαη ηερληθήο ππεξεζίαο), ησλ 

νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγσλ ηεο Δ.Ε.Τ.Α.Θ. ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο 

από θσηηά. 

8. Σελ αλάγθε ζπληήξεζεο θαη αλαγόκσζεο ησλ ππξνζβεζηήξσλ όισλ ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηεο Δ.Ε.Τ.Α.Θ. 

9. Σελ εηζήγεζε ηνπ Οηθνλνκηθνύ ηκήκαηνο ζρεηηθά κε ηελ αλάγθε ζπληήξεζεο 

θαη αλαγόκσζεο ησλ ππξνζβεζηήξσλ όισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Δ.Ε.Τ.Α.Θ. 

10. Σε βεβαίσζε πίζησζεο ηνπ νηθνλνκηθνύ ηκήκαηνο. 

11. Σν γεγνλόο όηη ε ζπγθεθξηκέλε ππό δηελέξγεηα δαπάλε έρεη αλαιεθζεί λόκηκα 

κε ηελ αξηζκ. 216/2020Απόθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο. 

12. Σελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο Αζιαλίδεο Ισλ. Αλαζηάζηνο. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  

 

1. Σελ απεπζείαο αλάζεζε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο θαη αλαγόκσζεο 

ησλ ππξνζβεζηήξσλ όισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Δ.Ε.Τ.Α.Θ όπσο αλαιπηηθά 

πεξηγξάθνληαη ζηελ εηζήγεζε ηνπ Οηθνλνκηθνύ ηκήκαηνο ζηελ εηαηξεία 

Αζιαλίδεο Ισλ. Αλαζηάζηνο ‘ ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΩΝ &ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΩΝ ΔΙΓΩΝ’ κε 
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έδξα Νέα Μνλαζηεξίνπ 58 Θεζζαινλίθε θαη Α.Φ.Μ. 044164458, γηα ην ζύλνιν 

ησλ εξγαζηώλ πνζνύ 298,48 € πιένλ ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Π.Α. θαη 

εηδηθόηεξα: 

Α/Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΥΠΟΣ 

1 19 ΡΑ 3kg 

2 19 CO2 2kg 

3 4 CO2 5kg 

4 2 ΡΑ 2kg 

5 22 Ξηράς σκόνης 6kg 

6 1 ΡΑ 1kg 

2. Η δαπάλε πνπ πξνθαιείηαη από ηε ζπγθεθξηκέλε αλάζεζε ζα θαιπθζεί από 

ηδίνπο πόξνπο. ηνλ πξνϋπνινγηζκό εμόδσλ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο έρεη 

εγγξαθεί ε ζρεηηθή πίζησζε, θαη ζα βαξύλνπλ ηνπο Κ.Α. 64-12-98-0010 & 

54-02-02-0623 γηα ηα νπνία έρεη εθδνζεί ε ζρεηηθή κε αξηζκό 216/2020 

απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο. 

3. Ο ρξόλνο παξάδνζεο ησλ εξγαζηώλ νξίδεηαη κε ηελ άκεζε νινθιήξσζε ησλ 

εξγαζηώλ επηζθεπήο.  

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

πιεξσκήο, κεηά ηελ ππνβνιή από ηνλ πάξνρν ηζόπνζνπ εμνθιεηηθνύ 

ηηκνινγίνπ. 

 

 

Ο Αλαπι. Γεληθόο Δηεπζπληήο 

 

Κσζηίθα Μαξία 

 

 

 
 

 

ΑΔΑ: ΩΗΗΖΟΛΖΛ-ΧΦ8


		2020-07-13T11:03:08+0300
	Athens




