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 «ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ»
Θέμα:«  Διενέργεια  ανάθεσης  προμήθειας  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  και  του 

άρθρου 230της αρ. 11389/93 Υ.Α. (ΕΚΠΟΤΑ) 
7. Τον Κανονισμό Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης
8. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 1069/80
9. Την  κάλυψη  των  αναγκών  της  ορθής  ενημέρωσης  των  πολιτών  του  Δήμου  θέρμης 

σχετικά με ζητήματα που σχετίζονται με την ύδρευση και την αποχέτευση στα διοικητικά 
όρια του νέου Δήμου.

10. Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

1. Την διενέργεια της προμήθειας και εκτέλεσης των  εργασιών που απαιτούνται,  για το 
σχεδιασμό,  εκτύπωση  και  διανομή  δέκα  χιλιάδων  τεμαχίων(10.000τμ),  του 
ενημερωτικού εντύπου για τα έτη 2014 - 2015 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 
του ν. 1069/80, το οποίο θα απευθύνεται στους καταναλωτές του Δήμου Θέρμης και θα 
περιέχει  την  παρουσίαση  των  οικονομικών  αποτελεσμάτων  έτους  2014  &  2015, 
παρουσίαση των έργων της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, του προγραμματισμού και των στόχων της 
Επιχείρησης, οδηγίες προς τους καταναλωτές σχετικά με τους τρόπους εξοικονόμησης 
νερού. 

2. Το  έντυπο  θα  είναι  δωδεκασέλιδο,  διαστάσεων  17*24,  τύπου  velvet,  τετράχρωμο, 
βάρους 170γρ.

3. Στην  ανωτέρω προμήθεια  θα  συμπεριλαμβάνεται  και  η  διανομή  του  εντύπου  και  η 
σχετική μακέτα.

4. Το κόστος της παραπάνω προμήθειας εκτιμάται στο ποσό των 2.000,00€  πλέον του 
Φ.Π.Α. 23%.

5. Τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας την απευθείας ανάθεση.
6. Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2016 και στους Κ.Α. 64-08-00-0000 & 54-

02-02-0623 υπάρχει εγγεγραμμένη σχετική πίστωση η οποία θα διατεθεί για την κάλυψη 
της σχετικής δαπάνης. 

ΑΔΑ: 77ΣΕΟΛΖΛ-ΝΟΒ



                                                                                     

                                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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