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Θέρμη 24-05-2021 

 

 

 «ΑΠΟΦΑΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ» 

 

Θέμα: «Απεσθείας ανάθεση προμήθειας περιυερειακών (Η-Τ)- αναλφσίμφν ( Η-

Τ) και ανιτνεστή ταρτονομισμάτφν»  

 

 

Έτοντας σπόυη: 

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

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

3. Σον Κανονιςμό Οικονομικήσ διαχείριςησ, Προμηθειών & Τπηρεςιών τησ Δ.Ε.Τ.Α.Θ.. 

4. Σην με αριθμό 275/2018 απόφαςη του Διοικητικού υμβουλίου τησ Δ.Ε.Τ.Α.Θ. 

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

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

64199 απόφαςη του υντονιςτή Αποκεντρωμένησ Διοίκηςησ Μακεδονίασ Θράκησ. 

6. Σην αναγκαιότητα εκτέλεςησ τησ προμήθειασ με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΩΝ( Η-Τ)- ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ( Η-Τ) -ΑΝΙΦΝΕΤΣΗ ΦΑΡΣΟΝΟΜΙΜΑΣΩΝ» 

προκειμένου ςτη διαςφάλιςη τησ εύρυθμησ λειτουργίασ των διοικητικών 

υπηρεςιών και του Σαμείου τησ Δ.Ε.Τ.Α.Θ.  

7. Την ειςόγηςη και τη ςχετικό με αριθμό 13/2021  μελϋτη τησ Διοικητικόσ & 

Οικονομικόσ  Υπηρεςύασ τησ Δ.Ε.Υ.Α.Θ.». 

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

199/2021 Α.Α.Υ.  

9. Την υποβληθεύςα προςφορϊ τησ επιχεύρηςησ: ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

                          Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  
 
1. Την ϋγκριςη εκτϋλεςησ τησ προμόθειασ με τύτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΩΝ( Η-

Τ)- ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ( Η-Τ) -ΑΝΙΦΝΕΤΣΗ ΦΑΡΣΟΝΟΜΙΜΑΣΩΝ» με τη διαδικαςύα τησ 

απευθεύασ ανϊθεςησ και όπωσ αναλυτικϊ περιγρϊφεται ςτην ειςόγηςη και τη 

ςχετικό με αριθμό 13/2021  μελϋτη τησ Διοικητικόσ & Οικονομικόσ  Υπηρεςύασ τησ 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ.». 

2. Την απευθεύασ ανϊθεςη εκτϋλεςησ τησ προμόθειασ με τύτλο: : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΩΝ( Η-Τ)- ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ( Η-Τ) -ΑΝΙΦΝΕΤΣΗ ΦΑΡΣΟΝΟΜΙΜΑΣΩΝ» ςτην 

εταιρεύα ΣΕΦΝΙΚΗ Α.Ε. ΚΕΝΣΡΟ ΜΗΦΑΝΩΝ ΓΡΑΥΕΙΟΤ, με Α.Υ.Μ. 094220230, που 
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εδρεύει ςτην ΑΓΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ 194 Θεςςαλονίκησ, Σ.Κ. 54638, με ποςό δαπάνησ 

επί ςυνόλου 724,00€ πλέον του αναλογούντοσ Υ.Π.Α.. 

3. 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.Α24-02-00-0006 & 54-02-

02-0223 για τα οπούα ϋχει εκδοθεύ η ςχετικό απόφαςη ανϊληψησ υποχρϋωςησ με 

αριθμό 199/2021. 

4. 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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