
ΔΗΜΟΣΙΚΗ  ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ  

ΤΔΡΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ 

 Δ.Ε.Τ.Α.  ΘΕΡΜΗ   

ΔΗΜΟΤ  ΘΕΡΜΗ    

------------------------------------------------------------ 

Μακρυγιάννη 15Α, Σ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ    

Σηλ.:2310460530- Fax:2310460531 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

Αριθμ. Αποθ.237/2017 

Θέρμη 04-12-2017 

 «ΑΠΟΦΑΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ» 
 

Θέμα: «Απεσθείας ανάθεζης προμήθειας και διάθεζη πίζηωζης» 

                                                                                                                             

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

    Έχοντας υπόψη: 
1. ηο δηαηάμεηο ηνπ Μ. 1069/80 όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα 

2. ηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 328 ηνπ Μ. 4412/2016. 

3. νλ Ιαλνληζκό Ξηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, Οξνκεζεηώλ & Σπεξεζηώλ ηεο Δ.Ε.Σ.Α.Θ. θαη 

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

4. ελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Μ. 3463/2006, όπσο αλαδηαηππώζεθε κε ηελ παξ. 3 

ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Μ. 3536/2007. 

5. ελ αλαγθαηόηεηα ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν «ΟΠΞΛΗΘΕΘΑ ΗΚΕΙΠΞΛΗΤΑΜΞΚΞΓΘΙΞΣ 

ΕΝΞΟΚΘΡΛΞΣ ΑΜΚΘΞΡΑΡΘΞΣ ΆΜΔΠΞΜΘ΄ Δ.Ε ΛΘΙΠΑΡ» 

6. ελ ππ’ αξηζκ. 8/2017 κειέηε ε νπνία ζπληάρζεθε από ηε .Σ. ηεο Δ.Ε.Σ.Α.Θ. 

πξνϋπνινγηζκνύ 7.500,00€ πιένλ ηνπ αλαινγνύληνο ΦΟΑ (9.300,00€ κε ΦΟΑ ), θαζώο 

θαη ηηο ερληθέο Οξνδηαγξαθέο. 

7. ελ εηζήγεζε ηεο .Σ. ηεο Δ.Ε.Σ.Α.Θ. 

8. ν γεγνλόο όηη ε ζπγθεθξηκέλε ππό δηελέξγεηα δαπάλε έρεη αλαιεθζεί λόκηκα κε ηελ 

αξηζκ. 00079/2017 Απόθαζε Αλάιεςεο Σπνρξέσζεο. 

9. ελ ππνβιεζείζα πξνζθνξά ηεο επηρείξεζεο ΖΗΙΑ Θ. & ΡΘΑ Ξ.Ε. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  
1. ελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΟΠΞΛΗΘΕΘΑ 

ΗΚΕΙΠΞΛΗΤΑΜΞΚΞΓΘΙΞΣ ΕΝΞΟΚΘΡΛΞΣ ΑΜΚΘΞΡΑΡΘΞΣ ΆΜΔΠΞΜΘ΄ Δ.Ε ΛΘΙΠΑΡ» 

ζηελ εηαηξεία Θ. ΖΗΙΑ & ΡΘΑ Ξ.Ε., κε Α.Φ.Λ. 082485354 θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, 

έδξα: ξηάδη ηνπ Δήκνπ Θέξκεο, .Ι.57001, ηει.:2310 461.532 θαη κε πνζό δαπάλεο 

επί ζπλόινπ ηεο πξνκήζεηαο  7.500,00€ πιένλ ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Ο.Α 

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

πόξνπο, ζηνλ πξνϋπνινγηζκό εμόδσλ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο θαη ζα βαξύλεη ηνπο Ι.Α. 26-

02-00-0003, 54-02-02-0223 αληίζηνηρα. 

3. Ξ ρξόλνο παξάδνζεο ηεο πξνκήζεηαο νξίδεηαη ην δηάζηεκα ησλ 15 εκεξώλ από ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο ζύκθσλα θαη κε ηελ κε αξηζκό 8/2017 κειέηε ηεο 

.Σ. ηεο Δ.Ε.Σ.Α.Θ  

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

ηελ ππνβνιή από ηνλ πξνκεζεπηή ηζόπνζνπ εμνθιεηηθνύ ηηκνινγίνπ. 

ΑΔΑ: 7ΚΧΧΟΛΖΛ-25Χ



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

απξόζθνπηε θαη ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο εθηέιεζε ησλ πξνο αλάζεζε 

εηδώλ. 

                                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

 ΠΟΝΕΡΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 

                                                 

ΑΔΑ: 7ΚΧΧΟΛΖΛ-25Χ
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