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Αξηζκ. Απνθ.171/2017 

Θέξκε 04-09-2017 

 «ΑΠΟΦΑΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ» 
Θέμα:« Διενέργεια απεσθείας ανάθεζης προμήθειας και δέζμεσζη 

διάθεζης πίζηωζης» 

                                                                                                                             

    Ο Πρόεδρος 
                                                της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης 

    Έχοντας υπόψη: 
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. θαη 

ηελ αλαινγηθή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 3852/2010. 

4. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, όπσο πξνζηέζεθε κε ηελ 

παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/2008 θαη δηαηεξήζεθε ζε ηζρύ κε ηελ πεξίπησζε 38 

ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν. 4412/2016. 

5. Σελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, όπσο αλαδηαηππώζεθε κε ηελ παξ. 3 

ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 3536/2007. 

6. Σελ εμαζθάιηζε ηεο απξόζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ησλ νηθνλνκηθώλ δηνηθεηηθώλ θαη 

ηερληθώλ ππεξεζηώλ ηεο Δ.Ε.Τ.Α. Θέξκεο. 

7. Σελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ ππεξεζηώλ ηεο Δ.Ε.Τ.Α. Θέξκεο ζε γξαθηθή ύιε, 

κηθξναληηθείκελα γξαθείνπ θαη αλαισζίκσλ πιηθώλ εθηππσηώλ(ΣΟΝΕΡ). 

8. Σηο εμαζθαιηζκέλεο πηζηώζεηο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηξέρνληνο έηνπο ηεο Δ.Ε.Τ.Α 

Θέξκεο ζηνπο ΚΑ 64-08-00-0002 & 54-02-02-0623 

9. Σελ κε αξηζκό 1/2017 ΠΑΤ θαη ηελ ζρεηηθή κε αξηζκό 1/2017 απόθαζε ηνπ 

Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 

10. Σελ εηζήγεζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σκήκαηνο ηεο Δ.Ε.Τ.Α. Θέξκεο. 

11. Σε βεβαίσζε πίζησζεο ηνπ νηθνλνκηθνύ ηκήκαηνο. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  
 

1. Εγθξίλνπκε ηελ δηελέξγεηα ηεο πξνκήζεηαο γξαθηθήο ύιεο, κηθξναληηθεηκέλσλ γξαθείνπ 

θαη αλαισζίκσλ πιηθώλ εθηππσηώλ(ΣΟΝΕΡ) έηνπο 2017 ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 

9.927,42€ πιένλ ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Π.Α. θαη εηδηθόηεξα όπσο απηό παξνπζηάδεηαη ζηελ 

εηζήγεζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σκήκαηνο. 

2. Σξόπν εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο ηελ απεπζείαο αλάζεζε. 
3. Η δαπάλε πνπ πξνθαιείηαη από ηε ζπγθεθξηκέλε αλάζεζε ζα θαιπθζεί από ηδίνπο 

πόξνπο, ζηνλ πξνϋπνινγηζκό εμόδσλ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο θαηά ην πνζό ησλ 1.600,00€ 
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θαη 384,00€ αληίζηνηρα θαη εηδηθόηεξα από ηνπο ΚΑ Κ.Α. 64-08-00-0002  & 54-02-02-

0623. Γηα ην ππόινηπν ηνπ πνζνύ αλάζεζεο ζα ππάξμεη πξόβιεςε ζηνλ πξνϋπνινγηζκό 

ηνπ επόκελνπ έηνπο 2018. 

 

 
                                                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

 

 

 

 ΠΟΝΕΡΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 
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