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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμ. Αποφ.61/2012   
Θέρμη 21-02-2012

Θέμα:« Διενέργεια 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. Τις  διατάξεις  του  ν.  3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010).
10. Την με αριθμό 101/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης με την οποία 

αποφασίσθηκε  η  σύσταση  της  ενιαίας  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και 
Αποχέτευσης Δήμου Θέρμης μετά από συνένωση της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Θέρμης και Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 
Μίκρας.   

9. Το γεγονός ότι τα οχήματα της συνενωμένης Δ.Ε.Υ.Α. φέρουν το λογότυπο των  πρώην 
Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Θέρμης και Δ.Ε.ΥΑ.Κ. Μίκρας ενώ πλέον πρέπει να φέρουν όμοιο.

10. Την  ανάγκη  εκτέλεσης  όλων  εκείνων  των  εργασιών  που  αφορά  στη  διόρθωση  του 
λογότυπου των οχημάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης.

11.Συγκεκριμένα οι εργασίες περιλαμβάνουν τη γραφή και την αντικατάσταση των λέξεων ή 
γραμμάτων που δεν απαιτούνται πλέον.

11. Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος.
12. Την προηγούμενη με αριθμό 58/2012 απόφασή μας. 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
1. Την απευθείας ανάθεση των εργασιών που αφορά στη διόρθωση του λογότυπου των 

οχημάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης καθώς μετά τη συνένωση των  πρώην Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Θέρμης 
και Δ.Ε.ΥΑ.Κ. Μίκρας τα οχήματα πρέπει να φέρουν όμοιο λογότυπο και ειδικότερα:

τη γραφή και την αντικατάσταση των λέξεων ή γραμμάτων που δεν απαιτούνται πλέον σε 
είκοσι  οχήματα της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης δαπάνης  400,00€ πλέον Φ.ΠΑ.  και  με  20,00€ ανά 
όχημα. 
στην  επιχείρηση  ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΒΑΔΕΡΗΣ & ΣΙΑ  με Α.Φ.Μ.  082505729 και   έδρα στο 14χ.λ.μ. 
Θες/νίκης  Θέρμης και  με ποσό δαπάνης επί  συνόλου των εργασιών 400,00€ πλέον του 
αναλογούντος Φ.Π.Α. 
2. Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2012 και στον Κ.Α. '62-07-03-0000 υπάρχει 

εγγεγραμμένη  σχετική  πίστωση  η  οποία  δεσμεύεται  να  διατεθεί  για  την  κάλυψη  της 
σχετικής δαπάνης ποσού 400,00€.

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

                                                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                                                                                                 

ΑΔΑ: ΒΟΖΖΟΛΖΛ-ΧΜΝ


