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Αριθμ. Αποφ. : 55/2021 
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 «ΑΠΟΥΑΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ» 
 

Θϋμα: «ΕΠΙΚΕΤΗ ΣΟΤ ΥΟΡΣΟΕΚΑΥΕΑ τύπου JCB  ΜΕ 134880’» 
 
 

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: «ΕΠΙΚΕΤΗ ΣΟΤ 

ΥΟΡΣΟΕΚΑΥΕΑ τύπου JCB  ΜΕ 134880’» προκειμϋνου ςτην υλοπούηςη του 

προγραμματιςμϋνου  service  του μηχανόματοσ καθώσ και επιςκευϋσ ςτο κουβϊ 

ώςτε να διαςφαλιςτεύ η αςφαλόσ και αδιϊλειπτη λειτουργύα του και η αςφαλόσ 

χρόςη του από το προςωπικό τησ Δ.Ε.Τ.Α.Θ. και 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 59/2021 μελϋτησ με τύτλο: «ΕΠΙΚΕΤΗ ΣΟΤ ΥΟΡΣΟΕΚΑΥΕΑ τύπου JCB  ΜΕ 

134880’» 

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

212/2021 Α.Α.Τ.  

9 .  Σην υποβληθεύςα προςφορϊ τησ επιχεύρηςησ: ΑΡΙΔΗ . -ΔΗΜΟΤ Π. -

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ Κ. ΕΠΙΚΕΤΕ & ΤΝΣΗΡΗΗ ΜΗΦΑΝΗΜΑΣΩΝ ΕΡΓΟΤ  Ο.Ε.  

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  
 
1. Εγκρύνει την εκτϋλεςη τησ υπ αριθμό 59/2021 μελϋτησ με τύτλο: «ΕΠΙΚΕΤΗ ΣΟΤ 

ΥΟΡΣΟΕΚΑΥΕΑ τύπου JCB  ΜΕ 134880’». 

2. Εγκρύνει την απευθεύασ ανϊθεςη εκτϋλεςησ τησ υπ αριθμό 59/2021 μελϋτησ με 

τύτλο: «ΕΠΙΚΕΤΗ ΣΟΤ ΥΟΡΣΟΕΚΑΥΕΑ τύπου JCB  ΜΕ 134880’» ςτην επιχεύρηςη 

ΑΡΙΔΗ . -ΔΗΜΟΤ Π. -ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ Κ. ΕΠΙΚΕΤΕ & ΤΝΣΗΡΗΗ 
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ΜΗΦΑΝΗΜΑΣΩΝ ΕΡΓΟΤ Ο.Ε, με Α.Υ.Μ. 800808550, που εδρεύει ΒΙΠΕ 

ΝΕΟΦΩΡΟΤΔΑ , Σ.Κ. 54500, με ποςό δαπϊνησ επύ ςυνόλου 1.909,00€, πλϋον του 

αναλογούντοσ Υ.Π.Α. προκειμϋνου ςτην επιςκευό του εν θϋματι Μηχανόματοσ 

Έργου και όπωσ αναλυτικϊ περιγρϊφεται ςτην 59/2021 μελϋτη τησ ΣΤ τησ 

Δ.Ε.Τ.Α.Θ. 

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. 64-09-01-0049 & 54-02-02-0623 για τα 

οπούα ϋχει εκδοθεύ η ςχετικό απόφαςη ανϊληψησ υποχρϋωςησ με αριθμό 

212/2021. 

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 Διευθύντρια 

 

Κωστίκα Μαρία 
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