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 «ΑΠΟΥΑΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ» 
 

Θϋμα: «Επιςκευό του οχόματοσ ΝΗΤ 6445» 
 
 

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 προμόθειασ με τύτλο: «Επιςκευό του οχόματοσ 

ΝΗΤ 6445» προκειμϋνου να διαςφαλιςτεύ η αςφαλόσ και αδιϊλειπτη λειτουργύα 

του και η αςφαλόσ χρόςη του από το προςωπικό τησ Δ.Ε.Τ.Α.Θ. ώςτε να εύναι 

δυνατό η ϊμεςη αποκατϊςταςη των βλαβών των δικτύων ύδρευςησ, ϊρδευςησ και 

ϊλλων εργαςιών ςτην ΔΕΤΑ Θϋρμησ. 

7. Σην ειςόγηςη τησ Σεχνικόσ Τπηρεςύασ τησ Δ.Ε.Τ.Α.Θ. για την εκτϋλεςη τησ υπ 

αριθμό 27/2021 μελϋτησ με τύτλο: «Επιςκευό του οχόματοσ’ ΝΗΤ6445’» 

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

169/2021 Α.Α.Τ.  

9. Σην υποβληθεύςα προςφορϊ τησ επιχεύρηςησ: ΧΡΗΣΟ Θ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΤΛΟ 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  
 

1. Εγκρύνει την εκτϋλεςη τησ υπ αριθμό 27/2021 μελϋτησ με τύτλο: «Επιςκευό του 

οχόματοσ’ ΝΗΤ6445’’». 

2. Εγκρύνει την απευθεύασ ανϊθεςη εκτϋλεςησ τησ υπ αριθμό 27/2021 μελϋτησ με 

τύτλο: «Επιςκευό του οχόματοσ’ ΝΗΤ6445’» ςτην επιχεύρηςη ΧΡΗΣΟ Θ. 

ΓΑΛΑΝΟΠΟΤΛΟ, με Α.Υ.Μ. 069521157, που εδρεύει ςτα Βαςιλικϊ 

Θεςςαλονύκησ, Σ.Κ. 57006, με ποςό δαπϊνησ επύ ςυνόλου 1.431,00€, πλϋον του 

αναλογούντοσ Υ.Π.Α. προκειμϋνου ςτην επιςκευό του εν θϋματι οχόματοσ και 

όπωσ αναλυτικϊ περιγρϊφεται ςτην 27/2021 μελϋτη τησ ΣΤ τησ Δ.Ε.Τ.Α.Θ.                                                                                                                         
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3. Η δαπϊνη που προκαλεύται από τη ςυγκεκριμϋνη ανϊθεςη θα καλυφθεύ από 

ιδύουσ πόρουσ. τον προώπολογιςμό εξόδων του ϋτουσ 2021 ϋχει εγγραφεύ η 

ςχετικό πύςτωςη η οπούα θα βαρύνει τουσ Κ.Α. 64-09-01-0048 & 54-02-02-0623 

για τα οπούα ϋχει εκδοθεύ η ςχετικό απόφαςη ανϊληψησ υποχρϋωςησ με αριθμό 

169/2021. 

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

πληρωμόσ, μετϊ την υποβολό από τον πϊροχο ιςόποςου εξοφλητικού 

τιμολογύου. 

 
Η Αναπλ. Γενικό Διευθύντρια 

 
Κωςτύκα Μαρύα 
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