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Θέρμη 20-12-2013

«ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ»
Θέμα:  «Διενέργεια  απευθείας  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 αύξηση των αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης η οποία οφείλεται στη  διεύρυνση των 
διοικητικών ορίων που επήλθε με το ν 3852/2010 και του αριθμού των τεχνικών συνεργείων.
10. Τη εξασφάλιση της καλύτερης λειτουργίας της Επιχείρησης, την κάλυψη των αναγκών 
επικοινωνίας, μεταξύ τεχνικού προσωπικού και Διοίκησης(Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος), μεταξύ των 
συνεργείων,  μεταξύ  συνεργείων  και  προϊσταμένων,  μεταξύ  συνεργείων  και 
εγκαταστάσεων(αυτόματη  επικοινωνία  γεωτρήσεων  –δεξαμενών),  καθώς  και  για  την  άμεση 
επικοινωνία καταναλωτών και υπηρεσίας(βλάβες ύδρευσης).
11. Το γεγονός ότι κρίνεται αναγκαία η χρήση κινητής τηλεφωνίας.

12. Την  με αριθμό 41/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με την 77/2012, που αφορά στην έγκριση χρήσης υπηρεσιών κινητής 
τηλεφωνίας με σκοπό  την καλύτερη λειτουργία της Επιχείρησης και την κάλυψη των 
ανωτέρω αναγκών. 

13. Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

1. Την ανανέωση του συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας στην εταιρεία κινητής τηλεφωνίας 
cosmote, υπό τους αυτούς όρους που αυτό είχε συναφθεί βάση της με αριθμό 41/2011 
απόφασης  του  διοικητικού  συμβουλίου  της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  όπως  αυτή  είχε 
τροποποιηθεί με την 77/2012.

2. Το κόστος παροχής των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας ορίζεται βάση του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού  (εξαιρουμένων  των  υδρευτικών  εγκαταστάσεων)  και  ανέρχεται  στο 
ποσό των  8.700,00€ πλέον Φ.Π.Α.23%. 

3. Ψηφίζουν  σχετική  πίστωση  από  τον  Κ.Α.  62-03-00-0001  του  οικονομικού 
προϋπολογισμού  έτους  2013.  Στον  οικονομικό  προϋπολογισμό  έτους  2014  έχει 
προβλεφθεί ανάλογη πίστωση.

                                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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