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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

Αριθμ. Απου. : 56/2021 

Θέρμη 08-07-2021 

 

 

 «ΑΠΟΦΑΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ» 

 

Θέμα: «Απεσθείας ανάθεση εγκατάστασης τριών σσστημάτφν σσναγερμού σε 

αντλιοστάσια της Δ.Ε.Τ.Α.»  

 

 

Έτοντας σπόυη: 

1. Τισ διατάξεισ του Ν. 1069/80 όπωσ αυτό τροποποιήθηκε και ιςχύει ςήμερα 

2. Τισ διατάξεισ του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016. 

3. Τον Κανονιςμό Οικονομικήσ διαχείριςησ, Προμηθειών & Υπηρεςιών τησ Δ.Ε.Υ.Α.Θ.. 

4. Την με αριθμό 275/2018 απόφαςη του Διοικητικού Συμβουλίου τησ Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

5. Τισ εγγεγραμμένεσ πιςτώςεισ ςτον προώπολογιςμό έτουσ 2021 ο οποίοσ εγκρίθηκε 

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

64199 απόφαςη του Συντονιςτή Αποκεντρωμένησ Διοίκηςησ Μακεδονίασ Θράκησ. 

1. Την αναγκαιότητα εκτϋλεςησ τησ προμόθειασ με τύτλο: «ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΡΙΩΝ (3) 

ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΤΝΑΓΕΡΜΟΤ ΜΕ ΤΠΗΡΕΙΑ ΥΤΛΑΞΗ Ε  ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΑ ΣΗ  Δ.Ε.Τ.Α.Θ. -

Δ.Ε ΜΙΚΡΑ’» προκειμϋνου ςτη διαςφϊλιςη του χώρου από βανδαλιςμούσ, κλοπϋσ 

ςτα πλαύςια εξαςφϊλιςησ τησ ςυνεχόσ λειτουργύασ τουσ και τησ απρόςκοπτησ 

υδροδότηςησ των πολιτών του Δόμου Θϋρμησ. 

2. Την με αριθμό 57/2021 μελϋτη τησ Τεχνικόσ Υπηρεςύασ τησ Δ.Ε.Υ.Α.Θ.». 

3. Το γεγονόσ ότι για την ςυγκεκριμϋνη δαπϊνη ϋχει αναληφθεύ νόμιμα η με αριθμό 

206/2021 Α.Α.Υ.  

4. Την υποβληθεύςα προςφορϊ τησ επιχεύρηςησ: ΓΕΩΡΓΟΤΔΑ ΑΘΑΝΑΙΟ( Δ.Σ. GROUP 

FORCE) 

                          Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  
 
1. Την ϋγκριςη εκτϋλεςησ τησ προμόθειασ με τύτλο: «ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΡΙΩΝ (3) 

ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΤΝΑΓΕΡΜΟΤ ΜΕ ΤΠΗΡΕΙΑ ΥΤΛΑΞΗ Ε  ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΑ ΣΗ  Δ.Ε.Τ.Α.Θ. -

Δ.Ε ΜΙΚΡΑ» και τησ ςχετιζόμενησ εργαςύασ με τη διαδικαςύα τησ απευθεύασ 

ανϊθεςησ και όπωσ αναλυτικϊ περιγρϊφεται ςτην με αριθμό 57/2021 μελϋτη τησ 

Τεχνικόσ Υπηρεςύασ τησ Δ.Ε.Υ.Α.Θ 

5. Την απευθεύασ ανϊθεςη εκτϋλεςησ τησ προμόθειασ με τύτλο: : «ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΡΙΩΝ 

(3) ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΤΝΑΓΕΡΜΟΤ ΜΕ ΤΠΗΡΕΙΑ ΥΤΛΑΞΗ Ε  ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΑ ΣΗ  Δ.Ε.Τ.Α.Θ. 

-Δ.Ε ΜΙΚΡΑ’» και τησ ςχετιζόμενησ εργαςύασ εγκατϊςταςησ και υπηρεςύασ 
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φύλαξησ, ςτην εταιρεύα ΓΕΩΡΓΟΤΔΑ ΑΘΑΝΑΙΟ( Δ.Σ. GROUP FORCE)., με Α.Υ.Μ. 

041380150, που εδρεύει ςτην ΥΛΕΜΙΝΓΚ 3, Ν. ΕΠΙΒΑΣΕ, Σ.Κ. 57019, με ποςό δαπϊνησ 

επύ ςυνόλου 3.090,00€ πλϋον του αναλογούντοσ Φ.Π.Α. Ειδικότερα ποςό 1.650,00€ 

πλϋον του αναλογούντοσ Φ.Π.Α. για την προμόθεια και εγκατϊςταςη του 

εξοπλιςμού και ποςό 1.440,00€ πλϋον του αναλογούντοσ Φ.Π.Α.  για τισ υπηρεςύεσ 

φύλαξησ. 

2. Η δαπϊνη που προκαλεύται από τη ςυγκεκριμϋνη ανϊθεςη θα καλυφθεύ από 

ιδύουσ πόρουσ. Στον προώπολογιςμό εξόδων του τρϋχοντοσ ϋτουσ 2021 ϋχει 

εγγραφεύ η ςχετικό πύςτωςη η οπούα θα βαρύνει τουσ Κ.Α. 15-01-00-0003, 64-01-05-

0007, 54-02-02-0123 & 54-02-02-0623  για τα οπούα ϋχει εκδοθεύ η ςχετικό απόφαςη 

ανϊληψησ υποχρϋωςησ με αριθμό 206/2021. 

3. 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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