
ΔΗΜΟΣΙΚΗ  ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ  

ΤΔΡΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ 

Δ.Ε.Τ.Α.  ΘΕΡΜΗ   

ΔΗΜΟΤ  ΘΕΡΜΗ   

---------------------------------------------------- 

Παλαιολόγυν 4, Σ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ   

Σηλ.:2310460530- Fax:2310460531 

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΜΗΣΡΧΟ 

 
ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

Απιθμ. Αποθ. : 47/2021 

Θέπμη 28-05-2021 

 

 

 «ΑΠΟΦΑΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ» 
 

Θέμα: Απεςθείαρ ανάθεζη ςπηπεζιών με ηίηλο: «Σςμβοςλεςηικέρ ςπηπεζίερ για ηη 

ζύνηαξη θακέλος για ηην ςποβολή ππόηαζηρ σπημαηοδόηηζηρ ζηο Ε.Π. ‘Υποδομέρ 

Μεηαθοπών, Πεπιβάλλον και Αειθόπορ Ανάπηςξη’  Άξοναρ Πποηεπαιόηηηαρ 14»  

 

 

Έσονηαρ ςπότη: 

1. Σιρ διαηάξειρ ηος Ν. 1069/80 όπυρ αςηό ηποποποιήθηκε και ιζσύει ζήμεπα 

2. Σιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 328 ηος Ν. 4412/2016. 

3. Σον Κανονιζμό Οικονομικήρ διασείπιζηρ, Ππομηθειών & Τπηπεζιών ηηρ 

Δ.Ε.Τ.Α.Θ.. 

4. Σην με απιθμό 275/2018 απόθαζη ηος Διοικηηικού ςμβοςλίος ηηρ Δ.Ε.Τ.Α.Θ. 

5. Σιρ εγγεγπαμμένερ πιζηώζειρ ζηον πποϋπολογιζμό έηοςρ 2021 ο οποίορ 

εγκπίθηκε με ηην ςπ’ απιθ. 290/2020 Απόθαζη ηος Δ.. και επικςπώθηκε με 

ηην ςπ’ απιθ. 64199 απόθαζη ηος ςνηονιζηή Αποκενηπυμένηρ Διοίκηζηρ 

Μακεδονίαρ Θπάκηρ. 

6. Σην αναγκαιόηηηα εκηέλεζηρ ηυν ςπηπεζιών με ηίηλο: «Σςμβοςλεςηικέρ 

ςπηπεζίερ για ηη ζύνηαξη θακέλος για ηην ςποβολή ππόηαζηρ 

σπημαηοδόηηζηρ ζηο Ε.Π. ‘Υποδομέρ Μεηαθοπών, Πεπιβάλλον και Αειθόπορ 

Ανάπηςξη’  Άξοναρ Πποηεπαιόηηηαρ 14» πποκειμένος ζηην παποσή 

ζςμβοςλεςηικών ςπηπεζιών (Χπίμανζηρ) ύνηαξηρ και Πποεηοιμαζίαρ 

θακέλος για ηην ςποβολήρ αίηηζηρ Υπημαηοδόηηζηρ ηος έπγος «ΕΧΣΕΡΙΚΟ 

ΔΙΚΣΤΟ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΧΝ ΚΑΙ ΕΕΛ ΚΑΣΧ ΥΟΛΑΡΙΟΤ ΔΗΜΟΤ 

ΘΕΡΜΗ», ζηο Επισειπηζιακό Ππόγπαμμα «Τποδομέρ Μεηαθοπών, Πεπιβάλλον 

και Αειθόπορ Ανάπηςξη», ζηον Άξονα Πποηεπαιόηηηαρ 14 «Διαηήπηζη και 

Πποζηαζία ηος Πεπιβάλλονηορ –Πποαγυγή ηηρ Αποδοηικήρ Υπήζηρ ηυν πόπυν 

(Σ)», ηο  οποίο ζςγσπημαηοδοηείηαι  από ηο Σαμείο ςνοσήρ (Σ), και έσει 

ηίηλο «Ολοκλήπυζη ηυν Τποδομών ςλλογήρ και Επεξεπγαζίαρ Αζηικών 

Λςμάηυν ζηοςρ Οικιζμούρ Γ΄ Πποηεπαιόηηηαρ  (Πληθςζμόρ 2.000-15.000 ι.π.) 

πος απαιηούνηαι ζύμθυνα με ηην Οδηγία 91/271/ΕΟΚ – Νέα Έπγα». 

7. Σην ειζήγηζη και ηη ζσεηική με απιθμό 44/2021 ηηρ Σεσνικήρ Τπηπεζίαρ ηηρ 

Δ.Ε.Τ.Α.Θ. για ηην εκηέλεζη ηυν επγαζιών με ηίηλο «Σςμβοςλεςηικέρ 

ςπηπεζίερ για ηη ζύνηαξη θακέλος για ηην ςποβολή ππόηαζηρ 

σπημαηοδόηηζηρ ζηο Ε.Π. ‘Υποδομέρ Μεηαθοπών, Πεπιβάλλον και Αειθόπορ 

Ανάπηςξη’  Άξοναρ Πποηεπαιόηηηαρ 14»  

8. Σο γεγονόρ όηι για ηην ζςγκεκπιμένη δαπάνη έσει αναληθθεί νόμιμα η με 

απιθμό 196/2021 Α.Α.Τ..   



ΑΔΑ: ΨΝ8ΙΟΛΖΛ-ΖΙΒ



9 .  Σην ςποβληθείζα πποζθοπά ηηρ μελεηήηπιαρ ‘ΥΡΙΣΟΦΟΡΑ ΜΟΛΙΔΟΤ  

 Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  

 
1. Σην εκηέλεζη ηυν ςπηπεζιών με ηίηλο «Σςμβοςλεςηικέρ ςπηπεζίερ για ηη 

ζύνηαξη θακέλος για ηην ςποβολή ππόηαζηρ σπημαηοδόηηζηρ ζηο Ε.Π. 

‘Υποδομέρ Μεηαθοπών, Πεπιβάλλον και Αειθόπορ Ανάπηςξη’ Άξοναρ 

Πποηεπαιόηηηαρ 14» πποκειμένος ζηην παποσή ζςμβοςλεςηικών ςπηπεζιών 

(Χπίμανζηρ) ύνηαξηρ και Πποεηοιμαζίαρ θακέλος για ηην ςποβολήρ αίηηζηρ 

Υπημαηοδόηηζηρ ηος έπγος «ΕΧΣΕΡΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ 

ΑΚΑΘΑΡΣΧΝ ΚΑΙ ΕΕΛ ΚΑΣΧ ΥΟΛΑΡΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΗ», ζηο Επισειπηζιακό 

Ππόγπαμμα  «Τποδομέρ Μεηαθοπών, Πεπιβάλλον και Αειθόπορ Ανάπηςξη», 

ζηον Άξονα Πποηεπαιόηηηαρ 14 «Διαηήπηζη και Πποζηαζία ηος Πεπιβάλλονηορ 

–Πποαγυγή ηηρ Αποδοηικήρ Υπήζηρ ηυν πόπυν (Σ)»,  ηο  οποίο 

ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηο Σαμείο ςνοσήρ (Σ), και έσει ηίηλο «Ολοκλήπυζη 

ηυν Τποδομών ςλλογήρ και Επεξεπγαζίαρ Αζηικών Λςμάηυν ζηοςρ Οικιζμούρ 

Γ΄ Πποηεπαιόηηηαρ  (Πληθςζμόρ 2.000-15.000 ι.π.) πος απαιηούνηαι 

ζύμθυνα με ηην Οδηγία 91/271/ΕΟΚ – Νέα Έπγα» και ζύμθυνα με ηα όζα 

ειδικόηεπα αναθέπονηαι ζηην ειζήγηζη και ηη ζσεηική με απιθμό 44/2021 

μελέηη ηηρ Σ.Τ. ηηρ Δ.Ε.Τ.Α.Θ. 

2 . Σην απεςθείαρ ανάθεζη εκηέλεζηρ ηυν επγαζιών με ηίηλο: «Σςμβοςλεςηικέρ 

ςπηπεζίερ για ηη ζύνηαξη θακέλος για ηην ςποβολή ππόηαζηρ 

σπημαηοδόηηζηρ ζηο Ε.Π. ‘Υποδομέρ Μεηαθοπών, Πεπιβάλλον και Αειθόπορ 

Ανάπηςξη’ Άξοναρ Πποηεπαιόηηηαρ 14», ζύμθυνα με ηα όζα ειδικόηεπα 

αναθέπονηαι ζηην με απιθμό 44/2021 ηηρ Σεσνικήρ Τπηπεζίαρ ηηρ Δ.Ε.Τ.Α.Θ., 

ζηην μελεηήηπια Υπιζηοθόπα Μολίδος (Α.Μ. 11174), με Α.Φ.Μ. 047743855 

και έδπα Πάποδορ Μισ. Φελλού 27, Πςλαία Θεζζαλονίκηρ, Σ.Κ. 55535, με 

ποζό δαπάνηρ 4.700,00€ πλέον ηος αναλογούνηορ Φ.Π.Α.   

3 . Η δαπάνη πος πποκαλείηαι από ηη ζςγκεκπιμένη ανάθεζη θα καλςθθεί από 

ιδίοςρ πόποςρ. ηον πποϋπολογιζμό εξόδυν ηος έηοςρ 2021 έσει εγγπαθεί η 

ζσεηική πίζηυζη η οποία θα βαπύνει ηοςρ Κ.Α 64-01-01-0012, 54-02-02-0623 

για ηην οποία έσει εκδοθεί η ζσεηική απόθαζη ανάλητηρ ςποσπέυζηρ με 

απιθμό 196/2021. 

4 . Η πληπυμή ηος ζςμβαηικού ποζού θα γίνει με ηην έκδοζη ενηάλμαηορ 

πληπυμήρ, μεηά ηην ςποβολή από ηον πάποσο ιζόποζος εξοθληηικού 

ηιμολογίος. 

 

 

Η Αναπλ. Γενική Διεςθύνηπια 

 

Κυζηίκα Μαπία 
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