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Αριθμ. Αποφ. : 32/2021 

Θϋρμη 15-04-2021 
 

 

 «ΑΠΟΥΑΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ» 
 

Θϋμα: «Ανϊθεςη προμόθειασ γαντιών προςταςύασ» ”» 

 

 

Έχοντασ υπόψη: 
1. Τιρ διαηάξειρ ηος Ν. 1069/80 όπυρ αςηό ηποποποιήθηκε και ιζσύει ζήμεπα 

2. Τιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 328 ηος Ν. 4412/2016. 

3. Τον Κανονιζμό Οικονομικήρ διασείπιζηρ, Ππομηθειών & Υπηπεζιών ηηρ 

Γ.Δ.Υ.Α.Θ.. 

4. Την με απιθμό 275/2018 απόθαζη ηος Γιοικηηικού Σςμβοςλίος ηηρ Γ.Δ.Υ.Α.Θ. 

5. Τιρ εγγεγπαμμένερ πιζηώζειρ ζηον πποϋπολογιζμό έηοςρ 2021 ο οποίορ 

εγκπίθηκε με ηην ςπ’ απιθ. 290/2020 Απόθαζη ηος Γ.Σ. και επικςπώθηκε με 

ηην ςπ’ απιθ. 64199 απόθαζη ηος Σςνηονιζηή Αποκενηπυμένηρ Γιοίκηζηρ 

Μακεδονίαρ Θπάκηρ. 

6. Την αναγκαιόηηηα ηηρ ππομήθειαρ με ηίηλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΣΙΩΝ 

ΠΡΟΣΑΙΑ» πποκειμένος να καλςθθούν οι ανάγκερ ηυν εξυηεπικών 

ζςνεπγειών και να διαζθαλιζηεί η ςγιεινή και η αζθάλεια ηοςρ. 

7. Την ειζήγηζη ηος Γιοικηηικού Τμήμαηορ ηηρ Γ.Δ.Υ.Α.Θ. για ηην ππομήθεια με 

ηίηλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΣΙΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ» πποϋπολογιζμού 1.396,00€ 

πλέον ηος αναλογούνηορ ΦΠΑ. 

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

με ηην απιθμ. 0004/2021 Απόθαζη Ανάλητηρ Υποσπέυζηρ. 

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

ανϊθεςησ. 

10. Σην υποβληθεύςα προςφορϊ τησ επιχεύρηςησ ‘ΙΝΔΕΡΜ Α.Ε.. 

 

                           Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  
 
1. Την απεςθείαρ ανάθεζη ηηρ ππομήθειαρ με ηίηλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΣΙΩΝ 

ΠΡΟΣΑΙΑ» ζηην επισείπηζη ‘ΙΝΔΕΡΜ Α.Ε, με Α.Φ.Μ. 094450139, πος 

εδπεύει ΒΙ.ΠΔ ΣΙΝΓΟΥ, Θεζζαλονίκη, 57022, και με ποζό δαπάνηρ για ηο 

ζύνολο ηηρ ππομήθειαρ 1.396,00€ πλέον ηος αναλογούνηορ Φ.Π.Α., και 
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ειδικόηεπα όπυρ αναλςηικά πεπιγπάθεηαι ζηην ειζήγηζη ηος Γιοικηηικού 

Τμήμαηορ ηηρ Γ.Δ.Υ.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 60-03-00-0000,54-02-02-0623& 54-02-02-0606, για ηην οποία έσει 

εκδοθεί και η ζσεηική Απόθαζη Ανάλητηρ Υποσπέυζηρ. 

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 

 

 
 

 



ΑΔΑ: ΩΚ8ΖΟΛΖΛ-Ξ3Ν


		2021-04-15T11:58:20+0300
	Athens




