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Θέρμη 02-09-2013

«ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ»

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 ανάγκη άμεση ενημέρωσης των δημοτών της Τ.Κ. Πλαγιαρίου σχετικά με τον τρόπο 

χρέωσης της χρήσης αποχέτευσης και την σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης καθώς και 
της ειδικής κατηγορίας των πολυτέκνων οικογενειών του Δήμου αναφορικά με την νέα 
τιμολογιακή πολιτική που ισχύει για αυτούς προκειμένου στην έγκαιρη ενημέρωση του 
μητρώου καταναλωτών και την ένταξη τους στο ειδικό τιμολόγιο.

10. Την ανάγκη αποστολής συνολικά χιλίων  πεντακοσίων τριάντα (1.530) ενημερωτικών 
επιστολών μέσω ΕΛΤΑ.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

1. Εντέλει  τη  πληρωμή  του  εξόδου,  ποσού  εννιακοσίων  ενενήντα  τεσσάρων  ευρώ  και 
πενήντα  λεπτών  (994,50€)  για  την  κάλυψη  της  δαπάνης  αποστολής  ενημερωτικών 
επιστολών μέσω Ε.Λ.ΤΑ,   χιλίων πεντακοσίων τριάντα (1.530)τεμ. φακέλων με 0,65€ 
ανά  τεμάχιο  επιστολής,  προκειμένου  στην  άμεση  ενημέρωση  των  δημοτών  της  Τ.Κ. 
Πλαγιαρίου και της ειδικής κατηγορίας των πολυτέκνων οικογενειών του Δήμου Θέρμης.

2. Τη δέσμευση διάθεσης της πίστωσης ποσού 994,50€ από τον Κ.Α. '62-03-02-0000 του 
οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2013.
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