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«ΑΠΟΦΑΗ ΓΔΝΙΚΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ» 

 

 

Θέκα: «Απεπζείαο αλάζεζε εξγαζηώλ κε ηίηιν: Μεηαθορά πόζιμου νερού ζηην Τ.Κ. 

Μονοπηγάδου’» 

 

 

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 

Γ.Δ.Τ.Α.Θ.. 

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

5. Σηο εγγεγξακκέλεο πηζηώζεηο ζηνλ πξνϋπνινγηζκό έηνπο 2020 ν νπνίνο 

εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 276/2019 Απόθαζε ηνπ Γ... 

6. Σνλ Καλνληζκό Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ ηεο 

Γ.Δ.Τ.Α. Θέξκεο. 

7. Σν γεγνλόο όηη δηαπηζηώζεθε δηαθνπή πδξνδόηεζεο ηεο Σ.Κ. Μνλνπεγάδνπ ε 

νπνία αξηζκεί πεξί ηνπο 600 θαη πιένλ θαηνίθνπο θαη ε νπνία νθείιεηαη ζε 

πηώζε ηεο ζηάζκεο άληιεζεο λεξνύ ζην ήκηζπ ηεο αξρηθήο, ηεο κνλαδηθήο 

πδξεπηηθήο γεώηξεζεο Αη-Γηάλλε Βαζηιηθώλ, ε νπνία θαη πδξνδνηεί ηελ 

παξαπάλσ ηνπηθή Κνηλόηεηα κε ζπλέπεηα ηελ αδπλακία πδξνδόηεζεο ηνπ 

νηθηζκνύ. 

8. Σελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ άκεζεο πδξνδόηεζεο ησλ θαηνίθσλ ηεο Σ.Κ. 

Μνλνπεγάδνπ. 

9. Σε δηαζθάιηζε ηεο δεκόζηαο πγείαο ησλ θαηνίθσλ  ηεο Σ.Κ. Μνλνπεγάδνπ . 

10. Σν γεγνλόο όηη ην ζέκα θξίλεηαη εμαηξεηηθά θαηεπείγνλ θαζώο ηαπηόρξνλα 

πθίζηαηαη εμαηξεηηθά δύζθνιεο ζπλζήθεο αθελόο ιόγσ ησλ πςειώλ 

ζεξκνθξαζηώλ (θαινθαηξηλή πεξίνδνο) αθεηέξνπ ιόγσ ηεο πθηζηάκελεο 

παλδεκίαο   CONID -19. 

11. Σελ αλάγθε κεηαθνξάο πόζηκνπ λεξνύ ζηελ Σ.Κ. Μνλνπεγάδνπ θαη εηδηθόηεξα 

ζηε δεμακελή ηεο Σ.Κ. γηα  ηελ άκεζε πδξνδόηεζε ησλ θαηνίθσλ.  

12. Σν γεγνλόο όηη ε Γ.Δ.Τ.Α. Θέξκεο αδπλαηεί λα εθηειέζεη ηηο αλσηέξσ εξγαζίεο 

(κεηαθνξά πόζηκνπ λεξνύ) αθελόο ιόγσ ηεο πηώζεο ζηάζκεο ηεο ζρεηηθήο 



γεώηξεζεο αθεηέξνπ ιόγσ κε ύπαξμεο θαηάιιεινπ νρήκαηνο κεηαθνξάο 

πόζηκνπ λεξνύ. 

13. Σελ εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Καηαλαισηώλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Θέξκεο 

14. Σε βεβαίσζε πίζησζεο ηνπ νηθνλνκηθνύ ηκήκαηνο. 

15. Σν γεγνλόο όηη γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε δαπάλε έρεη αλαιεθζεί λόκηκα ε κε 

αξηζκό 250/2020 Α.Α.Τ.  

16. Σελ ππνβιεζείζα πξνζθνξά ηεο επηρείξεζεο: ΜΑΚΙΟ Α.Δ.   

                           Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  
 
1. Σελ απεπζείαο αλάζεζε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ κεηαθνξάο πόζηκνπ λεξνύ 

ζηελ Σ.Κ. Μνλνπεγάδνπ θαη εηδηθόηεξα ζηελ δεμακελή ηεο Σ.Κ., ζηελ 

εμσηεξηθή εηαηξεία κεηαθνξώλ ΜΑΚΙΟ Α.Δ.  κε ΑΦΜ 094058049 κε πνζό 

αλάζεζεο ησλ εξγαζηώλ 690,00€ πιένλ ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Π.Α. θαη 

εηδηθόηεξα κε 345,00€ πιένλ Φ.Π.Α./βπηίν ρσξεηηθόηεηαο 25tn/βπηίν. 

2. Οη εξγαζίεο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ άκεζα ιόγσ ηνπ επείγνληνο ηεο 

θαηάζηαζεο. 

3. ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020 θαη ζηνπο Κ.Α. 64-07-00-

0002 &  54-02-02-0623 ππάξρεη εγγεγξακκέλε ζρεηηθή πίζησζε ε νπνία ζα 

δηαηεζεί γηα ηελ θάιπςε ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο.  

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

Α.Γ.. όπσο απηή ηζρύεη. 

 

 
 

Η Αλαπι. Γεληθή Γηεπζύληξηα 

 

Κσζηίθα Μαξία 

 

 
 


