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Θέμα:  «Διενέργεια  απευθείας  ανάθεσης  προμήθειας  και  δέσμευση  διάθεσης 
πίστωσης»

                                                                                                                            
   Ο Πρόεδρος

                                                της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης
    Έχοντας υπόψη:

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

τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 
• Τις διατάξεις του ν. 2286/95 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 
• Την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066 τ. Β΄) 
• Τον κανονισμό προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης 
• Την εξασφάλιση της άμεσης και απρόσκοπτης λειτουργίας της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης.
• Την κάλυψη της ανάγκης αποστολής των λογαριασμών ύδρευσης στους καταναλωτές 

του Δήμου Θέρμης. 
• Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος.
• Την προηγούμενη με αριθμό 8/2014 απόφασή μας.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

1. Την  απευθείας  ανάθεση  της  προμήθειας  εντύπων-  ειδοποιητηρίων  λογαριασμών 
ύδρευσης και των αντίστοιχων ειδικών φακέλων αλληλογραφίας για την αποστολή των 
λογαριασμών ύδρευσης και συγκεκριμένα ογδόντα πέντε χιλιάδων τεμαχίων εντύπων 
(85.000 τεμ.) και ογδόντα πέντε χιλιάδων τεμ ειδικών φακέλων (85.000 τεμ.) δαπάνης 
3.995,00€ πλέον του Φ.Π.Α. 23% και ειδικότερα για τα έντυπα με 0,0195 /τεμ ήτοι επί 
συνόλου 1.657,50€ με τα εξής χαρακτηριστικά:

είδος χαρτιού: απλής γραφής 
βάρος χαρτιού: 90gr
διαστάσεων: 21x29
εκτύπωσης τριών χρωμάτων & ενός χρώματος στην πίσω όψη 

και  για τους φακέλους με 0,0275€/τεμ. ήτοι  επί  συνόλου 2.337,50€ με τα εξής 
χαρακτηριστικά:

βάρος χαρτιού: 100gr
διαστάσεων: 11*23 
εκτύπωσης ενός χρώματος 
παράθυρο αριστερό

και  συνολικής  δαπάνης  3.995,00€ πλέον του αναλογούντος  Φ.Π.Α.  επί  συνόλου  της 
προμήθειας,  στην  επιχείρηση   ¨Η ΘΕΡΜΗ¨ του κ.  Μιχαηλίδη  Δ.  Γεωργίου  με  Α.Φ.Μ 
073488480  που εδρεύει  Δημητρίου Καραολή 30 στη Θέρμη.

ΑΔΑ: Ω4ΕΚΟΛΖΛ-ΥΤ0



2. Στον  προϋπολογισμό  του  οικονομικού  έτους  2015  και  στον  Κ.Α. '64-07-01-0000 
υπάρχει  εγγεγραμμένη  πίστωση  η  οποία  δεσμεύεται  για  την  κάλυψη  της  σχετικής 
δαπάνης.

3. Ορίζει επιτροπή παραλαβής της προμήθειας σύμφωνα με την με αριθμό 6/2015 Α.Δ.Σ. 
 

  

                                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                           ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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