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Αριθμ. Αποθ.256/2017 

Θέρμη 13-12-2017 

 
 «ΑΠΟΦΑΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ» 

 

Θέμα: «Απεσθείας ανάθεζης προμήθειας και διάθεζη πίζηωζης» 

                                                                                                                             

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

    Έχοντας υπόψη: 
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 328 ηνπ Ν. 4412/2016. 

2. Σνλ Καλνληζκό Οηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, Πξνκεζεηώλ & Τπεξεζηώλ ηεο Δ.Ε.Τ.Α.Θ. θαη 

ηελ αλαινγηθή εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 3852/2010. 

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

ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 3536/2007. 

4. Σελ αλαγθαηόηεηα ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Προμήθεια γάλακτος έτοσς 

2017-2018» 

5. Σελ εηζήγεζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σκήκαηνο  ηεο Δ.Ε.Τ.Α.Θ. 

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

ΠΑΤ 1  θαη ηελ κε αξηζκό 1/2017 εγθξηηηθή απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο 

Δ.Ε.Τ.Α.Θ.. 

7. Σελ πξνεγνύκελε κε αξηζκό 220/2017 απόθαζε ηνπ Πξνέδξνπ. 

8.  Σε βεβαίωζε πίζηωζεο ηνπ νηθνλνκηθνύ ηκήκαηνο. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  
1. Σελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: Προμήθεια γάλακτος έτοσς 

2017-2018» ζηελ επηρείξεζε ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Α.Ε.Ε., κε ΑΦΜ: 082757287 

θαη έδξα 18ν ρικ ΘΕ/ΝΙΚΗ-ΠΕΡΑΙΑ, Σ.Κ. 57019, Σει.: 2392072737 θαη κε πνζό 

δαπάλεο 6.499,50€ πιένλ ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Π.Α.  

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

πόξνπο, ζηνλ πξνϋπνινγηζκό εμόδωλ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο θαη εηδηθόηεξα από ηνλ Κ.Α. 

60-03-00-0002. ηνλ πξνϋπνινγηζκό έηνπο 2018 έρεη εγγξαθεί ζρεηηθή πίζηωζε ζηνλ Κ.Α. 

60-03-00-0002. 

3. Ο ρξόλνο παξάδνζεο ηεο πξνκήζεηαο νξίδεηαη ην δηάζηεκα ηνπ ελόο(1) έηνπο από ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο θαη ζα γίλεη ηκεκαηηθά ζύκθωλα κε ηηο αλάγθεο ηεο 

Δ.Ε.Τ.Α.Θ.. 

4. Η πιεξωκή ηνπ ζπκβαηηθνύ πνζνύ ζα γίλεη κε ηελ έθδνζε εληάικαηνο πιεξωκήο, κεηά 

ηελ ππνβνιή από ηνλ πξνκεζεπηή ηζόπνζνπ εμνθιεηηθνύ ηηκνινγίνπ. 

ΑΔΑ: 6Υ2ΕΟΛΖΛ-9ΩΠ



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

απξόζθνπηε θαη ζύκθωλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο εθηέιεζε ηωλ πξνο αλάζεζε 

εηδώλ. 

                                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

 ΠΟΝΕΡΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 

ΑΔΑ: 6Υ2ΕΟΛΖΛ-9ΩΠ
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