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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 
Αριθμ. Αποφ. : 10/2021 

Θϋρμη 15-02-2021 
 

 

 «ΑΠΟΥΑΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ» 
 

Θϋμα: «Ανϊθεςη προμόθειασ εντύπων βεβαιώςεωσ λογαριαςμών και φακϋλων 

αποςτολόσ» ”» 

 

 

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 αναγκαιόηηηα ηηρ ππομήθειαρ με ηίηλο «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΩΝ 

ΒΔΒΑΙΩΔΩ ΛΟΓΑΡΙΑΜΩΝ & ΦΑΚΔΛΩΝ ΑΠΟΣΟΛΗ» πποκειμένος ζηην 

αποζηολή ηυν λογαπιαζμών ύδπεςζηρ και ηην διαζθάλιζη ηηρ αππόζκοπηηρ 

λειηοςπγίαρ ηηρ Γ.Δ.Τ.Α. Θέπμηρ. 

7. Σην ειζήγηζη ηος ημήμαηορ καηαναλυηών-βεβαίυζηρ λογαπιαζμών ηηρ 

Γ.Δ.Τ.Α.Θ. για ηην ππομήθεια με ηίηλο «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΩΝ ΒΔΒΑΙΩΔΩ 

ΛΟΓΑΡΙΑΜΩΝ & ΦΑΚΔΛΩΝ ΑΠΟΣΟΛΗ» πποϋπολογιζμού 3.752,50€ πλέον 

ηος αναλογούνηορ ΦΠΑ. 

8. Σο γεγονόρ όηι η ζςγκεκπιμένη ςπό διενέπγεια δαπάνη έσει αναληθθεί νόμιμα 

με ηην απιθμ. 00014/2021 Απόθαζη Ανάλητηρ Τποσπέυζηρ. 

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

ανϊθεςησ. 

10. Σην υποβληθεύςα προςφορϊ τησ επιχεύρηςησ ‘ΑΠΟΣΤΠΩΜΑ ’ ΣΕΜΕΛΟΓΛΟΤ 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ & ΙΑ Ο.Ε. 

 

                           Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  
 
1. Σην απεςθείαρ ανάθεζη ηηρ ππομήθειαρ με ηίηλο: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΩΝ 

ΒΔΒΑΙΩΔΩ ΛΟΓΑΡΙΑΜΩΝ & ΦΑΚΔΛΩΝ ΑΠΟΣΟΛΗ» ζηην επισείπηζη 



ΑΔΑ: 9ΚΨ0ΟΛΖΛ-ΚΤΧ



‘ΑΠΟΣΤΠΩΜΑ, ΣΕΜΕΛΟΓΛΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ & ΙΑ Ο.Ε., με  Α.Φ.Μ. 

998973304, πος εδπεύει Αλεξάνδπος Παπαναζηαζίος 14, ΘΔΡΜΗ, 57001, και 

με ποζό δαπάνηρ για ηο ζύνολο ηηρ ππομήθειαρ 3.752,50€ πλέον ηος 

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

ειζήγηζη ηηρ ημήμαηορ καηαναλυηών-βεβαίυζηρ λογαπιαζμών ηηρ Γ.Δ.Τ.Α.Θ.. 

2. Η δαπάνη πος πποκαλείηαι από ηη ζςγκεκπιμένη ανάθεζη θα καλςθθεί από 

ιδίοςρ πόποςρ, ζηον πποϋπολογιζμό εξόδυν ηος έηοςρ 2021 και θα βαπύνει 

ηοςρ ΚΑ 64-08-00-0001,54-02-02-0623, για ηην οποία έσει εκδοθεί και η 

ζσεηική Απόθαζη Ανάλητηρ Τποσπέυζηρ. 

3. Η πληπυμή ηος ζςμβαηικού ποζού θα γίνει με ηην έκδοζη ενηάλμαηορ 

πληπυμήρ, μεηά ηην ςποβολή από ηον ππομηθεςηή ιζόποζος εξοθληηικού 

ηιμολογίος. 

 
Η Αναπλ. Γενική Γιεςθύνηπια 

 

Κυζηίκα Μαπία 
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