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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. Τον  Κανονισμό  Οικονομικής  Διαχείρισης,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  της  Δ.Ε.Υ.Α. 

Θέρμης. 

10. Την διασφάλιση εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών της Δ.Ε.ΥΑ. Θέρμης και την 

είσπραξη των εσόδων.

11. Την  ανάγκη  διενέργειας  της  ομαδικής  αποστολής  συστημένων  επιστολών  σε 

καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές βάσει της 129/2015 Α.Δ.Σ. .

12. Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος.

13. Την έγγραφη εισήγηση του αρμοδίου τμήματος 

14. Την με αριθμό 53/2016 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της δαπάνης.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης των  εργασιών με τίτλο: «Απoστολή συστημένων 

επιστολών  λόγω  οφειλών  στη  Δημοτική  Ενότητα  Βασιλικών του  Δήμου  Θέρμης» 

σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος Βεβαιώσεων και Έκδοσης Λογαριασμών της 

Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης στα  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ (ΕΛΤΑ), με Α.Φ.Μ. 094026421, 

και  με ποσό ανάθεσης 1.071€ και  με 2,55€/τεμ.  για την αποστολή 420 τεμαχίων 

συστημένων επιστολών που αφορούν στη Δ.Ε. Θέρμης 

2. Χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται η διεκπεραίωση του συνόλου των εργασιών.

3. Η αμοιβή για την διεκπεραίωση των παραπάνω εργασιών θα καταβάλλεται τμηματικά 

με το πέρας κάθε φορά τμήματος των εργασιών. 

ΑΔΑ: 6ΧΨ7ΟΛΖΛ-ΒΤΒ



4. Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2016 και στους  ΚΑ 64-04-00-0005 υπάρχει 

εγγεγραμμένη  σχετική  πίστωση η οποία δεσμεύεται και  θα διατεθεί  για την κάλυψη της 

σχετικής δαπάνης. 

5. Ορίζει επιτροπή βεβαίωσης των εργασιών σύμφωνα με την με αριθμό 3/2016 Α.Δ.Σ..

                                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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