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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.Θ.
10. Την  ανάγκη  ομαδικής  αποστολής  λογαριασμών  ύδρευσης  15.600  τεμαχίων 

βεβαιωθέντων λογαριασμών στη Δ.Ε. Βασιλικών.
11. Την εισήγηση του τμήματος Βεβαιώσεων Και Έκδοσης Λογαριασμών.
12. Την βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

1. Την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών ομαδικής αποστολής λογαριασμών 
ύδρευσης στη Δ.Ε. Βασιλικών και ειδικότερα 15.600 τεμ. επιστολών κατά προσέγγιση, 
στα  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ (ΕΛΤΑ), με Α.Φ.Μ. 094026421 (Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ 
Αθηνών) που εδρεύει στην Αθήνα, Απελλού 1, 101 88 ΑΘΗΝΑ με ποσό ανάθεσης 
των εργασιών 10.140,00€ και συγκεκριμένα με 0,65 € ανά διανεμητέο λογαριασμό μεγέθους 
11,4 Χ 22,9 εκατοστών και βάρους έως 20 γραμμαρίων (15.600*0,65=10.140,00€). 

2. Ειδικότερα  οι  διανομές  θα  γίνουν  στις  Τοπικές  Κοινότητες Βασιλικών,  Λακκιάς, 
Μονοπηγάδου, Αγίου Αντωνίου, Περιστεράς, Λιβαδίου, Σουρωτής, Αγίας Παρασκευής και 
βάσει  των  καθορισμένων  από  τη  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  αποστολών  σε  όποιο  τόπο  εντός 
Ελλάδος διαμένουν καταναλωτές της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης. 

3. Η  διάρκεια  της  σύμβασης  ορίζεται  μέχρι  και  την  αποστολή  όλων  των  βεβαιωθέντων 
λογαριασμών (καταλόγων) στη διάρκεια ενός έτους, από την υπογραφή της παρούσης. Μπορεί δε 
να είναι μικρότερη από την συνολική συμβατική αξία ή ακόμα και να παραταθεί, κατόπιν έγγραφης 
εντολής εκ μέρους της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και συμφωνίας των δύο μερών και εντός του χρηματικού 
ορίου  της  απευθείας  ανάθεσης,  εφόσον  αυτό  κριθεί  αναγκαίο,  υπό  τους  αυτούς  όρους  και 
συμφωνίες.

4. Στον προϋπολογισμό  του οικονομικού έτους 2016 και  στον  Κ.Α.  64-04-00-0005 
υπάρχει  εγγεγραμμένη  σχετική  πίστωση  η  οποία  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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