
ΔΗΜΟΣΙΚΗ  ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ  

ΤΔΡΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ 

 Δ.Ε.Τ.Α.  ΘΕΡΜΗ   

ΔΗΜΟΤ  ΘΕΡΜΗ   

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

Μακρυγιάννη 15Α, Σ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ    

Σηλ.:2310460530- Fax:2310460531 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

Αριθμ. Αποθ.6/2020 

Θέρμη 03-02-2020 

 

 

«ΑΠΟΦΑΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ» 
 

Θέμα: «Απεσθείας ανάθεζης προμήθειας και διάθεζη πίζηωζης» 

 

Έρνληαο ππόςε: 
 
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1069/80 όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 328 ηνπ Ν. 4412/2016. 

3. Σνλ Καλνληζκό Οηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, Πξνκεζεηώλ & Τπεξεζηώλ ηεο 

Δ.Ε.Τ.Α.Θ.. 

4. Σελ κε αξηζκό 275/2018 απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Ε.Τ.Α.Θ. 

5. Σηο εγγεγξακκέλεο πηζηώζεηο ζηνλ πξνϋπνινγηζκό έηνπο 2020 ν νπνίνο 

εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 276/2020 απόθαζε ηνπ Δ. θαη επηθπξώζεθε κε 

ηελ ππ’ αξηζ. 73923+73899 απόθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο 

Δηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο 

6. Σελ αλαγθαηόηεηα ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

ΥΕΙΡΟ» 

7. Σελ ππ’ αξηζκ. 21/2019 κειέηε ε νπνία ζπληάρζεθε από ηε Σ.Τ. ηεο 

Δ.Ε.Τ.Α.Θ. πξνϋπνινγηζκνύ 4.522,15€ πιένλ ηνπ αλαινγνύληνο ΦΠΑ 

(5.607,466 €κε ΦΠΑ ), θαζώο θαη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 

8. Σελ εηζήγεζε ηεο Σ.Τ. ηεο Δ.Ε.Τ.Α.Θ. 

9. Σν γεγνλόο όηη ε ζπγθεθξηκέλε ππό δηελέξγεηα δαπάλε έρεη αλαιεθζεί λόκηκα 

κε ηελ αξηζκ. 00212/2019 Απόθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο θαη ηελ 

αληίζηνηρε 00032/2020 . 

10. Σελ ππνβιεζείζα πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ & 

ΙΑ Ο.Ε.. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  
 
1. Σελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΩΝ 

ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟ» ζηελ εηαηξεία ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ & ΙΑ Ο.Ε. 

κε Α.Φ.Μ. 084107920, πνπ εδξεύεη 1νρ.ι.κ. ΘΕΡΜΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑΣΟ, Σ.Κ. 

60519, θαη κε ζπλνιηθό πνζό δαπάλεο 4.522,15€ πιένλ ηνπ αλαινγνύληνο 

Φ.Π.Α.  
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2. Η δαπάλε πνπ πξνθαιείηαη από ηε ζπγθεθξηκέλε αλάζεζε ζα θαιπθζεί από 

ηδίνπο πόξνπο. ηνλ πξνϋπνινγηζκό εμόδσλ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο έρεη εγγξαθεί 

ε ζρεηηθή πίζησζε, ε νπνία ζα βαξύλεη ηνπο θσδηθνύο ηνπο Κ.Α. 13-01-00-

0005, 24-02-00-0021, 54-02-02-0123 & 54-02-02-0223. 

3. Ο ρξόλνο παξάδνζεο ηεο πξνκήζεηαο είλαη απηόο όπσο νξίδεηαη ζηελ κε αξηζκό 

21/2019 κειέηε ηεο Σ.Τ. ηεο Δ.Ε.Τ.Α.Θ.. 

4. Η πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνύ πνζνύ ζα γίλεηαη κε ηελ έθδνζε εληάικαηνο 

πιεξσκήο, κεηά ηελ ππνβνιή από ηνλ πξνκεζεπηή ηζόπνζνπ εμνθιεηηθνύ 

ηηκνινγίνπ. 

5. ηε ζύκβαζε πνπ ζα ζπλαθζεί ζα αλαθεξζνύλ εηδηθόηεξνη όξνη γηα ηελ νξζή, 

απξόζθνπηε θαη ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο εθηέιεζε ησλ πξνο 

αλάζεζε εηδώλ. 

 

Ο Αλαπι. ΓεληθόοΔηεπζπληήο 

 

Κσζηίθα Μαξία 
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