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Θέρμη 27-1-2012

Θέμα:«Διενέργεια  ανάθεσης  εργασιών  και  δέσμευση  διάθεσης 
πίστωσης»

                                                                                                                            

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

    Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
2. Τις διατάξεις του άρθρου 158 και του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
4. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 
5. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) όπως αυτό τροποποιήθηκε 

και ισχύει σήμερα 
6. Τις διατάξεις του ν. 2286/95 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 
7. Την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066 τ. Β΄) 
8. Την με αριθμό 35130/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
9. Την με αριθμό 512/2011 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου δήμου Θέρμης που αφορά 

στην  κατάργηση  του  Ν.Π.Δ.Δ.  με  την  επωνυμία  «Σύνδεσμος  Ύδρευσης  Ευρύτερης 
Περιοχής Μίκρας» (ΦΕΚ  2985/27-12-2012 /Τ. Β).

10. Την  ανάγκη  εκτέλεσης  όλων  εκείνων  των  εργασιών  που  αφορά  στη  παύση  του 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΥΡ ΠΕΡ ΜΙΚΡΑΣ,  και την συγχώνευση του στην ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ 
καθώς και την ενημέρωση για όλες τις υποχρεώσεις του ΝΠΔΔ που απορρέουν από τη 
σχετική νομοθεσία. 

11.Συγκεκριμένα οι εργασίες περιλαμβάνουν:
Εκπροσώπηση  του  Ν.Π.   για  θέματα  σχετικά  με  λογιστικές  εργασίες  προς  τις  αρμόδιες 
δημόσιες αρχές   (Δ.Ο.Υ., Ο.Α.Ε.Δ., κλπ)
Εν  γένει  την  υποστήριξη  και  διεκπεραίωση  κάθε  λογιστικής,  φορολογικής  ή 
φοροτεχνικής εργασίας και ειδικότερα προκειμένου να λυθεί  το Ν.Π.Δ.Δ.:
α)   Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς  

α1) Τμήμα Φορολογία Εισοδήματος: Έρευνα & Διακοπή
Α2)  Τμήμα Φπα: Έρευνα & Διακοπή
Α3) Τμήμα Εσόδων: Έρευνα & Διακοπή
Α4) Τμήμα Αυτοκίνητων: Έρευνα & Διακοπή
Α5) Τμήμα Μητρώου: Παύση Εργασιών

β) Ασφαλιστικά Ταμεία.
α: Διαδικασίες Παύσης – Μεταφορά Υπαλλήλων .

γ)  Σύνταξη του ισοζυγίου μεταφοράς  στην ΔΕΥΑ θέρμης
με 27/12/2011.

δ) Επίβλεψη  της σύνταξης του πρωτοκόλλου παραλαβής παράδοσης 
των περιουσιακών στοιχείων  από τον σύνδεσμο στην ΔΕΥΑ θέρμης
12. Το γεγονός ότι  η Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης αδυνατεί  στην εκτέλεση των παραπάνω εργασιών 

καθώς απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις.
13. Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος
14. Την προηγούμενη με αριθμό 28/2012 απόφασή μας

ΑΔΑ: ΒΟΖΙΟΛΖΛ-ΔΚΚ



Α Π Ο Φ Α Σ Ί Ζ Ο Υ Μ Ε
1. Την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών που απαιτούνται ώστε να ολοκληρωθεί 

η διαδικασία παύσης του Συνδέσμου Ευρύτερης Περιοχής Μίκρας και την συγχώνευση 
του στην Δ.Ε.Υ.Α.  ΘΕΡΜΗΣ καθώς και  την ενημέρωση για όλες τις  υποχρεώσεις  του 
Ν.Π.Δ.Δ. που απορρέουν από τη σχετική νομοθεσία. 

Συγκεκριμένα οι εργασίες θα περιλαμβάνουν:
Εκπροσώπηση  του  Ν.Π.  για  θέματα  σχετικά  με  λογιστικές  εργασίες  προς  τις  αρμόδιες 
δημόσιες αρχές (Δ.Ο.Υ., Ο.Α.Ε.Δ., κλπ)
Εν  γένει  την  υποστήριξη  και  διεκπεραίωση  κάθε  λογιστικής,  φορολογικής  ή 
φοροτεχνικής εργασίας  όπως αυτές αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης, στο 
γραφείο του κ. Λουλούδη Οδυσσέα, Λογιστή, με Α.Φ.Μ. 109575405 και έδρα Βαλαωρίτου 7 
Θεσσαλονίκη  καιμε  ποσό  δαπάνης  επί  συνόλου  των  εργασιών  4.000,00€  πλέον  του 
αναλογούντος  Φ.Π.Α..  Η  διάρκεια  εκτέλεσης  των  εργασιών  ορίζεται  με  το  πέρας  των 
διαδικασιών από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού.

2. Στον  προϋπολογισμό  του  οικονομικού  έτους  2012  και  στον   Κ.Α.  '61-98-00-0002 
υπάρχει εγγεγραμμένη σχετική πίστωση η οποία δεσμεύεται να διατεθεί για την κάλυψη 
της σχετικής δαπάνης.

3. Ορίζει επιτροπή βεβαίωσης των εργασιών σύμφωνα με την με αριθμό 2/2012 Α.Δ.Σ. 
                                                                            
                                                                                                     

                                                                                                                                          
                                                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
      

ΑΔΑ: ΒΟΖΙΟΛΖΛ-ΔΚΚ


