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Θϋρμη 12-02-2021 
 

 

 «ΑΠΟΥΑΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ» 
 

Θέμα: «Ανάθεση εκτϋλεςησ των εργαςιών με τύτλο «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΔΕΤΣΙΚΗ ΓΕΩΣΡΗΗ 

‘ΜΑΝΕΣΑ΄ Α.ΠΑΡΑΚΕΤΗ & ΕΠΙΚΕΤΗ ΣΟΤ ΤΠΟΒΡΤΧΙΟΤ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ» ”» 
 

 

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: «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΔΕΤΣΙΚΗ 

ΓΕΩΣΡΗΗ ‘ΜΑΝΕΣΑ΄ Α.ΠΑΡΑΚΕΤΗ & ΕΠΙΚΕΤΗ ΣΟΤ ΤΠΟΒΡΤΧΙΟΤ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ’» 

λόγω βλϊβησ και ειδικότερα πτώςη παροχόσ νερού και εκτεταμϋνη φθορϊ 

[θόρυβοσ] από το υποβρύχιο ςυγκρότημα κατϊ την λειτουργύα του, με ςυνϋπεια 

την αδυναμύα ολοκληρωμϋνησ  και ςυςτηματικόσ ϊρδευςησ 

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

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

ΓΕΩΣΡΗΗ ‘ΜΑΝΕΣΑ΄ Α.ΠΑΡΑΚΕΤΗ & ΕΠΙΚΕΤΗ ΣΟΤ ΤΠΟΒΡΤΧΙΟΤ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ»  

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

133/2021 Α.Α.Τ..   

9. Σο γεγονόσ ότι η ςυγκεκριμϋνη δαπϊνη εύναι εντόσ των ορύων τησ απευθεύασ 

ανϊθεςησ. 

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

ΣΙΝΣΙΝΗ . 

 

                           Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  
 
1. Σην εκηέλεζη ηυν επγαζιών με ηίηλο: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΔΕΤΣΙΚΗ ΓΕΩΣΡΗΗ ‘ΜΑΝΕΣΑ΄ 

Α.ΠΑΡΑΚΕΤΗ & ΕΠΙΚΕΤΗ ΣΟΤ ΤΠΟΒΡΤΧΙΟΤ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ’» ςύμφωνα με την με 
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αριθμό 7/2021 μελϋτη τησ Σεχνικόσ Τπηρεςύασ τησ Δ.Ε.Τ.Α.Θ. με ηη διαδικαζία ηηρ 

απεςθείαρ ανάθεζηρ. 

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

ΑΡΔΕΤΣΙΚΗ ΓΕΩΣΡΗΗ ‘ΜΑΝΕΣΑ΄ Α.ΠΑΡΑΚΕΤΗ & ΕΠΙΚΕΤΗ ΣΟΤ ΤΠΟΒΡΤΧΙΟΤ 

ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ’» ζηην επισείπηζη ηος κ. ΣΙΝΣΙΝΗ ΘΕΟΔ. ΙΩΑΝΝΗ, 

ΚΑΘΑΡΙΜΟΙ ΓΕΩΣΡΗΕΩΝ, με Α.Φ.Μ. 044415370 πος εδπεύει ζηο Πεπιβολάκι 

Λαγκαδά, Σ.Κ. 57200, ένανηι ηος ποζού δαπάνηρ 3.050,00€ πλέον ηος 

αναλογούνηορ Φ.Π.Α. και ειδικόηεπα όπυρ αναλςηικά πεπιγπάθεηαι ζηην 

ειζήγηζη και τη ςχετικό με αριθμό 7/2021 μελϋτη τησ Σεχνικόσ Τπηρεςύασ τησ 

Δ.Ε.Τ.Α.Θ. 

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 64-09-01-0002, 54-02-02-0623 

για ηην οποία έσει εκδοθεί η ζσεηική απόθαζη ανάλητηρ ςποσπέυζηρ με απιθμό 

133/2021. 

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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