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Θϋρμη 10-06-2021 
 

 

 «ΑΠΟΥΑΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ» 
 

Θϋμα: «ΚΑΘΑΡΙΜΟ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΔΡΕΤΣΙΚΗ ΓΕΩΣΡΗΗ  ‘ΡΕΜΑ’  ΣΡΙΛΟΥΟΤ’»  

 
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 των εργαςιών με τύτλο: «ΚΑΘΑΡΙΜΟ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ΤΔΡΕΤΣΙΚΗ ΓΕΩΣΡΗΗ  ‘ΡΕΜΑ’ ΣΡΙΛΟΥΟΤ’» λόγω κατϊπτωςησ, αυξημϋνησ 

θολότητασ και μειωμϋνησ παροχόσ με ςυνϋπεια την αδυναμύα ολοκληρωμϋνησ, 

ςυςτηματικόσ και ποιοτικόσ υδροδότηςησ και επιπρόςθετα την ςυνεχό φθορϊ του 

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλιςμού 

7. Σην ειςόγηςη και τη ςχετικό με αριθμό 46/2021 τησ Σεχνικόσ Τπηρεςύασ τησ 

Δ.Ε.Τ.Α.Θ. για την εκτϋλεςη των εργαςιών με τύτλο «ΚΑΘΑΡΙΜΟ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ΤΔΡΕΤΣΙΚΗ ΓΕΩΣΡΗΗ  ‘ΡΕΜΑ’ ΣΡΙΛΟΥΟΤ’»  

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

197/2021 Α.Α.Τ..   

9 .  Σην υποβληθεύςα προςφορϊ τησ επιχεύρηςησ ‘ΤΔΡΟΑΝΑΠΣΤΞΗ’ ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΔ. 

ΣΙΝΣΙΝΗ . 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  
 
1. Σην εκτϋλεςη των εργαςιών με τύτλο «ΚΑΘΑΡΙΜΟ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΔΡΕΤΣΙΚΗ 

ΓΕΩΣΡΗΗ  ‘ΡΕΜΑ’ ΣΡΙΛΟΥΟΤ’» λόγω κατϊπτωςησ, αυξημϋνησ θολότητασ και 

μειωμϋνησ παροχόσ με ςυνϋπεια την αδυναμύα ολοκληρωμϋνησ, ςυςτηματικόσ και 

ποιοτικόσ υδροδότηςησ και επιπρόςθετα την ςυνεχό φθορϊ του 

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλιςμού και ςύμφωνα με τα όςα ειδικότερα αναφϋρονται 
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ςτην ειςόγηςη και τη ςχετικό με αριθμό 46/2021 τησ Σεχνικόσ Τπηρεςύασ τησ 

Δ.Ε.Τ.Α.Θ.. 

2. Σην απευθεύασ ανϊθεςη εκτϋλεςησ των εργαςιών με τύτλο: «ΚΑΘΑΡΙΜΟ & 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΔΡΕΤΣΙΚΗ ΓΕΩΣΡΗΗ  ‘ΡΕΜΑ’ ΣΡΙΛΟΥΟΤ’» ςύμφωνα με την με 

αριθμό 46/2021 τησ Σεχνικόσ Τπηρεςύασ τησ Δ.Ε.Τ.Α.Θ., ςτην επιχεύρηςη του  κ. 

ΣΙΝΣΙΝΗ ΘΕΟΔ. ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΘΑΡΙΜΟΙ ΓΕΩΣΡΗΕΩΝ, με Α.Υ.Μ. 044415370 που 

εδρεύει ςτο Περιβολϊκι Λαγκαδϊ, Σ.Κ. 57200, με ποςό δαπϊνησ 2.760,00€ πλϋον του 

αναλογούντοσ Υ.Π.Α.  

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 64-09-01-0001, 54-02-02-0623 για την οπούα 

ϋχει εκδοθεύ η ςχετικό απόφαςη ανϊληψησ υποχρϋωςησ με αριθμό 197/2021. 

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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