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 «ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ» 
 

Θέμα: «Σχετικά με την εκτύπωση εντύπων επικοινωνίας του εκπαιδευτικού 

προγράμματος «ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ» 

 

 
Έχοντας υπόψη: 

 
1. Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016. 

3. Τον Κανονισμό Οικονομικής διαχείρισης, Προμηθειών & Υπηρεσιών της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ.. 

4. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στους ΚΑ 64-08-00-0001&54-02-02-0623 στον 

προϋπολογισμό έτους 2019 ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 298/2018 

Απόφαση του Δ.Σ και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 80584+80581 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης 

5. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους της 

Δ.Ε.Υ.Α Θέρμης. 

6. Την με αριθμό ΑΑΥ00001/2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

7. Την εισήγηση της Οικονομικης Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. σύμφωνα με την οποία για 

την εξασφάλιση της άμεσης και απρόσκοπτης ενημέρωσης των δημοτών και της 

μαθητικής κοινότητας του Δήμου Θέρμης κρίνεται αναγκαίο να προβούμε στην 

εκτύπωση-προμήθεια ενημερωτικών εντύπων σχετικά με την πρωτοβουλία της 

ΔΕΥΑΘ για την διοργάνωση  εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα   την 

ορθολογική διαχείριση του νερού. 

9.    Την αναγκαιότητα της άμεσης προμήθειας με τίτλο: «εκτύπωση εντύπων 

επικοινωνίας του εκπαιδευτικού προγράμματος «ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ» 

10. Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος. 

11. Την προσφορά της επιχείρησης του κ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  
 

1. Εγκρίνουμε την προμήθεια με τίτλο: «εκτύπωση εντύπων επικοινωνίας του 

εκπαιδευτικού προγράμματος «ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ». Οπως αναλυτικά 

αναφέρεται στην εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας  της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, 
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στην  επιχείρηση ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Δ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ με Α.Φ.Μ. 073488480 , και στοιχεία 

επικοινωνίας 2310465579-6942278866 και με ποσό δαπάνης επί συνόλου της 

προμήθειας  360,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

 

2. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους 

πόρους, και ειδικότερα τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στους ΚΑ 64-08-00-0001&54-

02-02-0623 στον προϋπολογισμό έτους 2019 (ΑΑΥ00001/2019 απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης) 

 

 

3.  Η προμήθεια θα εκτελεστεί με την παράδοση των ως άνω υλικών. 

 

4.  Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, 

μετά  την υποβολή από τον προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου. 

 

 

                                           

 

Ο Αναπλ. Γενικός Διευθυντής 

 

Κωστίκα Μαρία 
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