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 «ΑΠΟΦΑΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ» 
 

Θέκα: Απεπζείαο αλάζεζε πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΣΩΝ 

ΠΕΡΙΔΩΝ ΚΙΑΗ»  

 

 

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 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 

Μαθεδνλίαο Θξάθεο. 

7. Σελ αλαγθαηόηεηα εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΚΑΘΕΣΩΝ ΠΕΡΙΔΩΝ ΚΙΑΗ» ιακβάλνληαο ππόςε ηόζν ην γεγνλόο ηεο 

κεηεγθαηάζηαζεο ησλ γξαθείσλ ηεο Δ.Ε.Τ.Α. ζε λέν ρώξν όπνπ δελ πθίζηαηαη 

ζύζηεκα ζθίαζεο ζηα εμσηεξηθά παξάζπξα ηνπ θηηξίνπ όζν θαη ηε δπλαηόηεηα 

ξύζκηζεο ηνπ εηζεξρόκελνπ θσηόο ζηα επηζπκεηά επίπεδα θαζ’ όιε ηε 

δηάξθεηα ηεο εκέξαο δηαζθαιίδνληαο έηζη ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ εξγαζίαο 

ησλ ππαιιήισλ όζν θαη ηελ εμνηθνλόκεζε ηεο ελέξγεηαο από ηε κεησκέλε  

ρξήζε θιηκαηηζκνύ. 

8. Σελ εηζήγεζε θαη ηε ζρεηηθή κε αξηζκό 12/2021 κειέηε ηεο Οηθνλνκηθήο & 

Δηνηθεηηθήο Τπεξεζίαο ηεο Δ.Ε.Τ.Α.Θ. γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε 

ηίηιν: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΣΩΝ ΠΕΡΙΔΩΝ ΚΙΑΗ» πξνϋπνινγηζκνύ  

3.074,00€ πιένλ ΦΠΑ24%.  

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

κε ηελ αξηζκ. 191/2021 Απόθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο.  

8. Σηο εμαζθαιηζκέλεο πηζηώζεηο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηξέρνληνο έηνπο ηεο 

Δ.Ε.Τ.Α Θέξκεο. 

9. Σελ ππνβιεζείζα πξνζθνξά ηεο επηρείξεζεο: CRETA BLIND Single Member 

P.C.-  



ΑΔΑ: 65ΣΠΟΛΖΛ-ΣΙΟ



 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  
 
1. Εγθξίλεη ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΣΩΝ 

ΠΕΡΙΔΩΝ ΚΙΑΗ» ζύκθσλα κε ηελ κε αξηζκό 12/2021 κειέηε ηεο 

Οηθνλνκηθήο & Δηνηθεηηθήο Τπεξεζίαο ηεο Δ.Ε.Τ.Α.Θ. ιόγσ ηεο 

κεηεγθαηάζηαζεο ησλ γξαθείσλ ηεο Δ.Ε.Τ.Α. ζε λέν ρώξν όπνπ δελ πθίζηαηαη 

ζύζηεκα ζθίαζεο ζηα εμσηεξηθά παξάζπξα ηνπ θηηξίνπ θαη πξνθεηκέλνπ λα 

δνζεί ε δπλαηόηεηα ξύζκηζεο ηνπ εηζεξρόκελνπ θσηόο ζηα επηζπκεηά επίπεδα 

θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο δηαζθαιίδνληαο έηζη ηε βειηίσζε ησλ 

ζπλζεθώλ εξγαζίαο ησλ ππαιιήισλ όζν θαη ηελ εμνηθνλόκεζε ηεο ελέξγεηαο 

από ηε κεησκέλε ρξήζε θιηκαηηζκνύ. 

2. Εγθξίλεη ηελ απεπζείαο αλάζεζε εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΣΩΝ ΠΕΡΙΔΩΝ ΚΙΑΗ» δαπάλεο 3.074,00 επξώ πιένλ 

ηνπ αλαινγνύληνο ΦΠΑ, ζηελ επηρείξεζε CRETA BLIND Single Member P.C., 

κε Α.Φ.Μ. 800464632 πνπ εδξεύεη ζηελ ΕΛΙΑ ΠΕΔΙΑΔΟ, Ηξάθιεην, Σ.Κ. 

71000, θαη εηδηθόηεξα όπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζηελ ζρεηηθή εηζήγεζε & 

ηελ 12/2021 κειέηε ηεο Οηθνλνκηθήο & Δηνηθεηηθήο Τπεξεζίαο ηεο Δ.Ε.Τ.Α.Θ.. 

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

ηδίνπο πόξνπο. ηνλ πξνϋπνινγηζκό εμόδσλ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο έρεη 

εγγξαθεί ε ζρεηηθή πίζησζε, θαη ζα βαξύλνπλ ηνπο Κ.Α. 15-01-00-0000, 54-

02-02-0123 γηα ηα νπνία έρεη εθδνζεί ε ζρεηηθή απόθαζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο ( AAY 191/2021). 

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

πιεξσκήο, κεηά ηελ ππνβνιή από ηνλ πάξνρν ηζόπνζνπ εμνθιεηηθνύ 

ηηκνινγίνπ. 

 
Η Αλαπι. Γεληθή Δηεπζύληξηα 

 

Κσζηίθα Μαξία 
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