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 «ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ»

Θέμα:  «Διενέργεια  απευθείας  ανάθεσης  προμήθειας  και  διάθεση 
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.
8. Την ανάγκη προμήθειας Θυροφραγμάτων κοσκίνων ΕΕΛ και την τοποθέτησή τους στο 

τμήμα  προεπεξεργασίας  της  ΕΕΛ  ΘΕΡΜΗΣ  και  συγκεκριμένα  στο  χώρο  των 
περιστρεφόμενων κοσκίνων με σκοπό την καλύτερη λειτουργία τους και την δυνατότητα 
επισκευής τους όταν χρειάζεται.

9. Την  υπ’  αριθμ.  13/2016  μελέτη  η  οποία  συντάχθηκε  από  τη  Τ.Υ.  της  Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 
προϋπολογισμού 3.200,00  € πλέον του αναλογούντος  ΦΠΑ,  καθώς  και  τις  Τεχνικές 
Προδιαγραφές.

10.Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
1. Την απευθείας  ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΩΝ 
ΚΟΣΚΙΝΩΝ ΕΕΛ 2016» στην επιχείρηση της κ. Καμπούρογλου Δ. Θεοδώρα, με ΑΦΜ: 
105027378 και έδρα Αγ. Παρασκευή Θεσσαλονίκης  και με ποσό δαπάνης  3.200,00€ 
πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 
2. Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2016 και στους Κ.Α.  13-01-00-0008 & 
54-02-02-0123  υπάρχει εγγεγραμμένη σχετική πίστωση η οποία δεσμεύεται να διατεθεί 
για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης.
3. Ορίζει  επιτροπή  παραλαβής  της  προμήθειας  σύμφωνα  με  την  με  αριθμό  4/2016 
Α.Δ.Σ. όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

                                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                                                     

ΑΔΑ: 6ΑΣΜΟΛΖΛ-5ΡΣ
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