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 «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. Τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 14 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α'), 

όπως προστέθηκαν με την παράγραφο 5 του άρθρου 42 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 
Α'),  σύμφωνα  με  τις  οποίες  καθορίζεται  νέος  τρόπος  υποβολής,  από  1.1.2014, 
καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, προμηθευτών και πελατών, για τα εκδοθέντα και 
ληφθέντα  φορολογικά  στοιχεία  αποκλειστικά  με  τη  χρήση  ηλεκτρονικής  μεθόδου 
επικοινωνίας στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών. 

10. Την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) ΠΟΛ.1022/7.1.2014 
(ΦΕΚ 179 Β'), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση του Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1072/7.3.2014, 
με  την  οποία  καθορίστηκαν  η  έκταση  εφαρμογής,  το  περιεχόμενο,  ο  τρόπος 
καταχώρισης,  ο  χρόνος  υποβολής  καθώς  και  ο  τρόπος  υποβολής  των  υπόψη 
καταστάσεων.

11. Το γεγονός ότι η Δ.Ε.Υ.Α. υποχρεούται στην τήρηση των ανωτέρω διαδικασιών.
12. Το  γεγονός  ότι  οι  παραπάνω  εργασίες  απαιτούν  την  συλλογή  στοιχείων  όλων  των 

πελατών-  καταναλωτών της Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης,  την οργάνωση και  επικαιροποίηση του 
σχετικού  μητρώου  και  η  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  αδυνατεί  στην  εκτέλεση  των  παραπάνω 
εργασιών καθώς δεν διαθέτει  το  απαραίτητο προσωπικό και  με τις  δυνατότητες  που 
απαιτούνται.

10.Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος

Α Π Ο Φ Α Σ Ί Ζ Ο Υ Μ Ε
1. Την  απευθείας  ανάθεση  εκτέλεσης  των  εργασιών που  απαιτούνται,  από  εξωτερικούς 

συνεργάτες  με σχετική εμπειρία,  ώστε να ολοκληρωθεί  η διαδικασία  συλλογής όλων 
εκείνων  των  στοιχείων  που  απαιτούνται  σχετικά  με  τους  πελάτες-  καταναλωτές  της 
Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, η οργάνωση και επικαιροποίηση του σχετικού μητρώου ώστε η Δ.Ε.Υ.Α. 
Θέρμης να πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις που τίθενται από τις ανωτέρω διατάξεις 
όπως στο εισηγητικό μέρος της απόφασης, τη  τακτοποίηση  και αποστολή των σχετικών 
δεδομένων,  στην ORGANOSIS IKE, με Α.Φ.Μ. 800460436 και έδρα Ν. Καλλικράτεια και 
με ποσό δαπάνης επί συνόλου των εργασιών 3.900,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.. 

2. Η  διάρκεια  εκτέλεσης  των  εργασιών  ορίζεται  με  το  πέρας  των  διαδικασιών  από  την 
ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού.

ΑΔΑ: 7ΑΠ2ΟΛΖΛ-ΟΙΤ



3. Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2014 και στον  Κ.Α. 64-98-05-0003 υπάρχει 
εγγεγραμμένη  σχετική  πίστωση η  οποία  δεσμεύεται  να  διατεθεί  για  την  κάλυψη  της 
σχετικής δαπάνης.

4. Ορίζει επιτροπή βεβαίωσης των εργασιών σύμφωνα με την με αριθμό 2/2014 Α.Δ.Σ. 
                                                                                            

                                                                                            

                                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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