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Θέμα:«Διενέργεια  ανάθεσης  προμήθειας  και  δέσμευση  διάθεσης 
πίστωσης»

                                                                                                                            
   Ο Πρόεδρος

                                                της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης
    Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 158 και του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
3. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) όπως αυτό τροποποιήθηκε 

και ισχύει σήμερα 
5. Τις διατάξεις του ν. 2286/95 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 
6. Την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066 τ. Β΄) 
7. Τον κανονισμό προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης.
8. Τις κλαδικές συμβάσεις της ΠΟΕ-ΔΕΥΑ  (παρ. 11άρθρο 8), ΠΟΛ1219/6-10-2014  και 

ΠΟΕ ΟΤΑ σύμφωνα με την οποία χορηγείται  ποσότητα γάλακτος ενός (1) λίτρου ανά 
ημέρα στους εργάτες της τεχνικής υπηρεσίας που εργάζεται σε συνθήκες ανθυγιεινές ή 
επικίνδυνες για την υγεία τους.

9. Την ανάγκη προμήθειας τριών χιλιάδων πεντακοσίων λίτρων(3.500lt) γάλακτος για την 
χορήγηση του στο τεχνικό προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης.

10. Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος.
11. Την έγγραφη εισήγηση του Οικονομικού Τμήματος της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης
12. Τις υποβληθείσες προσφορές των εταιρειών οι οποίες έχουν ως εξής  : 
MEVGAL Ν. Γεωργιάδης Α.Ε.Ε. με τιμή 1,05/lt

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

1. Την  απευθείας  ανάθεση  της  προμήθειας,  τμηματικά  στη  διάρκεια  ενός  έτους,  τριών 
χιλιάδων πεντακοσίων λίτρων(3.500lt) γάλακτος για τη χορήγηση του στους υπαλλήλους 
του Τεχνικού τμήματος της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης στην εταιρεία Ν. Γεωργιάδης Α.Ε.Ε. με τιμή 
1,05/lt πλέον του αναλογούντος  Φ.Π.Α.  και συνολικής δαπάνης 3.675,00 πλέον του 
αναλογούντος Φ.Π.Α.

2. Η χρονική διάρκεια της προμήθειας δύναται να παραταθεί σε περίπτωση μη εξαντλήσεως 
του προς προμήθεια υλικού και του χρηματικού υπολοίπου της ανάθεσης. 

3. Στον  προϋπολογισμό  του  οικονομικού  έτους  2015  και  στον   Κ.Α.  '60-02-99-0000 
υπάρχει  εγγεγραμμένη  σχετική  πίστωση  η  οποία  δεσμεύεται  και  θα  διατεθεί  για  την 
κάλυψη της σχετικής δαπάνης. Για  το έτος 2016 θα προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση. 

4. Ορίζει επιτροπή παραλαβής της προμήθειας σύμφωνα με την με αριθμό 6/2015 Α.Δ.Σ 

                                                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                                                                            

ΑΔΑ: 70ΒΘΟΛΖΛ-ΛΤΖ
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