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 «ΑΠΟΦΑΗ ΓΕΜΘΙΟΤ ΔΘΕΤΘΤΜΣΗ» 

 

Θέκα: «Πξνκήζεηα self test»  

 
Έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Μ. 1069/80 όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα 

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

3. Σνλ Ιαλνληζκό 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 2021 ν νπνίνο 

εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 290/2020 Απόθαζε ηνπ Δ.. θαη επηθπξώζεθε κε 

ηελ ππ’ αξηζ. 64199 απόθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο 

Λαθεδνλίαο Θξάθεο. 

6. Σελ αλαγθαηόηεηα ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Προμήθεια self test για το 

προσωπικό» πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ε πξνζέιεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ κε 

αζθάιεηα ζην ρώξν εξγαζίαο θαη ιακβάλνληαο ππόςε αθελόο ηελ κε αξηζκό 

26390/24-04-201 ΙΤΑ (ΦΕΙ 1686/24-04-2021) όπνπ είλαη ππνρξεσηηθό ην 

κέηξν δηαγλσζηηθνύ ειέγρνπ λόζεζεο από ηνλ COVID-19 ζε ππαιιήινπο πνπ 

παξέρνπλ εξγαζία κε θπζηθή παξνπζία ζηνλ ηόπν εξγαζίαο αθεηέξνπ ην 

γεγνλόο όηη ε άληιεζε ησλ δηθαηνύρσλ ππαιιήισλ γηα πξνκήζεηα δσξεάλ self 

test παξέρεηαη από ηελ εθαξκνγή ηεο Απνγξαθήο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ,  

όπνπ πξνθύπηεη αδπλακία πξνκήζεηαο ησλ self test γηα έλαλ νξηζκέλν αξηζκό 

ππαιιήισλ νη νπνίνη δελ εληάζζνληαη ζηελ εθαξκνγή ηεο. Επηπιένλ ην 

γεγνλόο όηη από ηελ παξνύζα πξνκήζεηα ζα κπνξνύλ λα θαιπθζνύλ 

ππάιιεινη ή απαζρνινύκελνη ζηε Δ.Ε.Τ.Α.Θ. γηα ηνπο νπνίνπο δελ παξέρεηαη ε 

δπλαηόηεηα παξνρήο δσξεάλ ηεζη ή ππάξρνπλ δηαδηθαζηηθέο δπζρέξεηεο γηα 

ηελ ιήςε ηνπ. 

7. Σελ εηζήγεζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σκήκαηνο ηεο Δ.Ε.Τ.Α.Θ. γηα ηελ πξνκήζεηα κε 

ηίηιν «Προμήθεια self test για το προσωπικό» πξνϋπνινγηζκνύ 2.025,00€. 

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

κε ηελ αξηζκ. 198/2021 Απόθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  
 



ΑΔΑ: 6ΠΒ1ΟΛΖΛ-996



1. Σελ έγθξηζε εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Προμήθεια self test για το 

προσωπικό» πξνϋπνινγηζκνύ 2.025,00€ κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο 

αλάζεζεο. 

2. Σελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Προμήθεια self test για το 

προσωπικό» ζηελ επηρείξεζε Φαξκαθείν ΖΟΤΡΜΑΣΖΗ ΕΤΘΤΛΘΑ ΛΑΡΘΑ, κε 

Α.Φ.Λ. 147430577, πνπ εδξεύεη ΠΚΑΣΕΘΑ ΠΑΡΑΛΑΜΑ 36, 57001, θαη κε πνζό 

δαπάλεο γηα ην ζύλνιν ηεο πξνκήζεηαο 2.025,00€ θαη εηδηθόηεξα όπσο 

αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζηελ εηζήγεζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σκήκαηνο ηεο 

Δ.Ε.Τ.Α.Θ. 

3. Η δαπάλε πνπ πξνθαιείηαη από ηε ζπγθεθξηκέλε αλάζεζε ζα θαιπθζεί από 

ηδίνπο πόξνπο, ζηνλ πξνϋπνινγηζκό εμόδσλ ηνπ έηνπο 2021 θαη ζα βαξύλεη 

ηνπο ΙΑ 24-02-00-0036, γηα ηελ νπνία έρεη εθδνζεί θαη ε ζρεηηθή Απόθαζε 

Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο. 

4. Η εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα είλαη ηκεκαηηθή θαη ζα έρεη δηάξθεηα ελόο 

έηνπο. Η Δ.Ε.Τ.Α.Θ. δηαηεξεί ην δηθαίσκα κε εμάληιεζεο όισλ ησλ 

πνζνηήησλ. Η πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνύ πνζνύ ζα γίλεη κε ηελ έθδνζε 

εληάικαηνο πιεξσκήο, κεηά ηελ ππνβνιή από ηνλ πξνκεζεπηή ηζόπνζνπ 

εμνθιεηηθνύ ηηκνινγίνπ. 

 

Η Αλ. Γεληθή Δηεπζύληξηα 

Ισζηίθα Λαξία 
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