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 «ΑΠΟΥΑΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ» 
 

Θέμα: «Αύτηςη χρηματοδότηςησ ςτο Πρόγραμμα “Αντώνησ Σρύτςησ” -ςτην 
Πρόςκληςη ΑΣ 12 “Δρϊςεισ Ηλεκτροκύνηςησ ςτουσ Δόμουσ”» 

 

 

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 2021 ο οπούοσ εγκρύθηκε 

με την υπ’ αριθ. 290/2020 Απόφαςη του Δ.. και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 

64199 απόφαςη του υντονιςτό Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ Μακεδονύασ Θρϊκησ. 

6. Σην αναγκαιότητα εκτϋλεςησ τησ υπηρεςύασ με τύτλο: «Αύτηςη χρηματοδότηςησ 

ςτο Πρόγραμμα “Αντώνησ Σρύτςησ” -ςτην Πρόςκληςη ΑΣ 12 “Δρϊςεισ 

Ηλεκτροκύνηςησ ςτουσ Δόμουσ”» προκειμϋνου ςτην υποβολό προτϊςεων για την 

ϋνταξη ςτο ανωτϋρω πρόγραμμα δρϊςεων τησ Δ.Ε.Τ.Α. για χρηματοδότηςη που 

αφορούν την ηλεκτροκύνηςη.  

7. Σην ειςόγηςη τησ Σεχνικόσ Τπηρεςύασ τησ Δ.Ε.Τ.Α.Θ. και την με αριθμό 108/2020 

μελϋτη για την εκτϋλεςη τησ υπηρεςύασ με τύτλο: « Αύτηςη χρηματοδότηςησ ςτο 

Πρόγραμμα “Αντώνησ Σρύτςησ” -ςτην Πρόςκληςη ΑΣ 12 “Δρϊςεισ Ηλεκτροκύνηςησ 

ςτουσ Δόμουσ”» ςύμφωνα με την οπούα ςτο πλαύςιο τησ πρόςκληςησ με αρ. πρωτ. 

18215/29-09-20 ςτο πρόγραμμα Ανϊπτυξησ και Αλληλεγγύησ για την Σοπικό 

Αυτοδιούκηςη «Αντώνησ Σρύτςησ» ςτον Άξονα Προτεραιότητασ «Περιβϊλλον» με 

τύτλο «Δρϊςεισ Ηλεκτροκύνηςησ ςτουσ Δόμουσ», η Δ.Ε.Τ.Α.Θ. πρόκειται να υποβϊλει 

δρϊςεισ για χρηματοδότηςη που αφορούν την ηλεκτροκύνηςη, -με ςτόχο τη μεύωςη 

του κόςτουσ λειτουργύασ και ςυντόρηςησ - επιςκευόσ των οχημϊτων, τον 

περιοριςμό τησ ατμοςφαιρικόσ ρύπανςησ, την προςταςύα τησ δημόςιασ υγεύασ και 

μεύωςη τησ επιδεύνωςησ του φαινομϋνου του θερμοκηπύου. 

8. Σο γεγονόσ ότι η ςυγκεκριμϋνη υπό διενϋργεια δαπϊνη ϋχει αναληφθεύ νόμιμα με 

την αριθμ. 318/2020 & την αντύςτοιχη 115/2021 Απόφαςη Ανϊληψησ 

Τποχρϋωςησ.  
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9. Σισ εξαςφαλιςμϋνεσ πιςτώςεισ του προώπολογιςμού τρϋχοντοσ ϋτουσ τησ Δ.Ε.Τ.Α 

Θϋρμησ. 

10. Σην υποβληθεύςα προςφορϊ τησ RESULT Ε.Ε. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  
 
1. Εγκρύνει την εκτϋλεςη τησ υπηρεςύασ με τύτλο: «Αύτηςη χρηματοδότηςησ ςτο 

Πρόγραμμα “Αντώνησ Σρύτςησ” -ςτην Πρόςκληςη ΑΣ 12 “Δρϊςεισ Ηλεκτροκύνηςησ 

ςτουσ Δόμουσ”», ςύμφωνα με την με αριθμό 108/2020 μελϋτη τησ Σ.Τ. τησ Δ.Ε.Τ.Α., 

προκειμϋνου ςτην υποβολό προτϊςεων για την ϋνταξη ςτο ανωτϋρω πρόγραμμα 

δρϊςεων τησ Δ.Ε.Τ.Α. για χρηματοδότηςη που αφορούν την ηλεκτροκύνηςη 

2. Εγκρύνει την απευθεύασ ανϊθεςη εκτϋλεςησ τησ υπηρεςύασ με τύτλο: «Αύτηςη 

χρηματοδότηςησ ςτο Πρόγραμμα “Αντώνησ Σρύτςησ” -ςτην Πρόςκληςη ΑΣ 12 

“Δρϊςεισ Ηλεκτροκύνηςησ ςτουσ Δόμουσ”» ςύμφωνα με την με αριθμό 108/2020 

μελϋτη τησ Σ.Τ. τησ Δ.Ε.Τ.Α,  ςτην εταιρεύα  RESULT Ε.Ε., Σύμβοσλοι Επιτειρήζεων 

και Οργανιζμών, με Α.Φ.Μ. 999896955 και έδρα Δημ. Γούναρη 28 

Θεζζαλονίκη, Τ.Κ. 54621, με ποζό 4.800,00€ πλέον ηοσ αναλογούνηος Φ.Π.Α.  

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

πόρουσ. τον προώπολογιςμό εξόδων του τρϋχοντοσ ϋτουσ ϋχει εγγραφεύ η ςχετικό 

πύςτωςη, η οπούα θα βαρύνει τουσ Κ.Α. 14-0100-0011 & Κ.Α. 54-02-02-0123, για τα 

οπούα ϋχει εκδοθεύ η ςχετικό απόφαςη ανϊληψησ υποχρϋωςησ ( AAY 

318.2020+115/2021). 

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 Διεσθύνηρια 

 

Κωζηίκα Μαρία 
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