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    Έχοντας υπόψη: 
Θέκα:« Απεπζείαο αλάζεζε παξνρήο ππεξεζηώλ» 

                                                                                                                             

Έρνληαο ιάβεη ππόςε: 

 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν.3463/06 (Γ.Κ.Κ) 

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

3. Σνλ Καλνληζκό Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο, Πξνκεζεηώλ & Τπεξεζηώλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Θ. 

4. Σελ αλαγθαηόηεηα εθηέιεζεο ησλ ππεξεζηώλ κε ηίηιν «ΤΠΗΡΔΙΔ ΔΛΔΓΚΣΙΚΗ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΓΔ ΒΑΙΛΙΚΩΝ-ΜΙΚΡΑ 2017» 

5. Σελ ππ’ αξηζκ. 22/2017 κειέηε ε νπνία ζπληάρζεθε από ηε Σ.Τ. ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Θ. 

πξνϋπνινγηζκνύ 1.950,00€ πιένλ ηνπ αλαινγνύληνο ΦΠΑ (2.418,00€ κε ΦΠΑ ), 

θαζώο θαη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 

6. Σελ εηζήγεζε ηεο Σ.Τ. ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Θ. 

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

ηελ αξηζκ. 00132/2017 Απόθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο. 

8. Σελ πξνζθνξά ηεο εηαηξίαο ΑΓΚΡΟΛΑΜΠ Α.Δ., ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΔ & 

ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ πνπ αθνξά ζηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: 

«ΤΠΗΡΔΙΔ ΔΛΔΓΚΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ  ΓΔ ΒΑΙΛΙΚΩΝ-ΜΙΚΡΑ 2017»,  

 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

1. Αλαζέηνπκε ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο «ΤΠΗΡΔΙΔ ΔΛΔΓΚΣΙΚΗ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ  ΓΔ ΒΑΙΛΙΚΩΝ-ΜΙΚΡΑ 2017», όπσο εηδηθόηεξα πεξηγξάθεηαη ζηελ 

κειέηε ηεο Σ.Τ. ηεο Γ.Δ.Τ.Α., ζηελ επηρείξεζε ΑΓΚΡΟΛΑΜΠ Α.Δ., ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΔ & 

ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ, κε  Α.Φ.Μ 094449675 θαη κε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, 

έδξα: ΒΙ.ΠΔ. ίλδνπ Σ.Θ. 48, Σ.Κ570 22, Πόιε: Θεζζαινλίθε, Σει.: 2310797479, έλαληη 

ηνπ πνζνύ ησλ 1.885,00 επξώ, ρσξίο Φ.Π.Α. 

2. Η δαπάλε πνπ πξνθαιείηαη από ηε ζπγθεθξηκέλε αλάζεζε ζα θαιπθζεί από ηδίνπο 

πόξνπο, ζηνλ πξνϋπνινγηζκό εμόδσλ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο έρεη εγγξαθεί ε ζρεηηθή 

πίζησζε, ε νπνία ζα βαξύλεη ηνπο Κ.Α. 64-12-98-0008, 64-12-98-0009 & 54-02-02-

0623 θαη έρεη εθδνζεί ε ζρεηηθή απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο. 

ΑΔΑ: Ψ9ΨΓΟΛΖΛ-6ΗΜ



3. Ο ρξόλνο παξάδνζεο ηεο πξνκήζεηαο νξίδεηαη ην δηάζηεκα ησλ δώδεθα (12) κελώλ 

από ηελ παξνύζα ζύκθσλα θαη κε ηελ κε αξηζκό 22/2017 κειέηε ηεο Σ.Τ. ηεο 

Γ.Δ.Τ.Α.Θ.. 

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

κεηά ηελ ππνβνιή από ηνλ πάξνρν ηζόπνζνπ εμνθιεηηθνύ ηηκνινγίνπ. 

5. ηε ζύκβαζε πνπ ζα ζπλαθζεί ζα αλαθεξζνύλ εηδηθόηεξνη όξνη γηα ηελ νξζή, 

απξόζθνπηε θαη ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο παξνρή ησλ πξνο αλάζεζε 

ππεξεζηώλ. 

 

                                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

 ΠΟΝΕΡΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 
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