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 «ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ»

Θέμα:«  Απευθείας  ανάθεση  της  προμήθειας  με  τίτλο:  «ΕΝΤΥΠΩΝ  ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ»

                                                                                                                            

Έχοντας λάβει υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

2. Τον Κανονισμό Οικονομικής διαχείρισης, Προμηθειών & Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

και την αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

3. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την 

παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

4. Την  αναγκαιότητα  της  προμήθειας  με  τίτλο:   «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΝΤΥΠΩΝ 

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ»

5. Την εξασφάλιση της άμεσης και απρόσκοπτης λειτουργίας της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης 

καθώς και τη διασφάλιση είσπραξης των εσόδων αυτής.

6. Την  κάλυψη  της  ανάγκης  αποστολής  των  λογαριασμών  ύδρευσης  στους 

καταναλωτές του Δήμου Θέρμης. 

7. Την  εισήγηση  του  τμήματος  Καταναλωτών-Βεβαίωσης  Λογαριασμών  της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

8. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με 

την  ΠΑΥ  1   και  την  με  αριθμό  1/2017  εγκριτική  απόφαση  του  Διοικητικού 

Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ..

9. Την προηγούμενη με αριθμό 13/2017 απόφασή μας.

10. Τις υποβληθείσες προσφορές.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Αναθέτουμε την εκτέλεση της προμήθειας, εντύπων- ειδοποιητηρίων  λογαριασμών 

ύδρευσης και των αντίστοιχων ειδικών φακέλων αλληλογραφίας για την αποστολή των 

λογαριασμών ύδρευσης  και  συγκεκριμένα  ογδόντα  οκτώ χιλιάδων  τεμαχίων  εντύπων 

(88.000 τεμ.) και ογδόντα πέντε χιλιάδων τεμ ειδικών φακέλων (85.000 τεμ.), όπως 

ειδικότερα  περιγράφεται  στην  εισήγηση  του  τμήματος  Καταναλωτών-Βεβαίωσης 

Λογαριασμών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στην επιχείρηση ¨Η ΘΕΡΜΗ¨ του κ. Μιχαηλίδη Δ. Γεωργίου 

με Α.Φ.Μ 073488480  και με στοιχεία επικοινωνίας, έδρα: Δημητρίου Καραολή 30, Τ.Κ. 

57001,  Πόλη:  Θέρμη Θεσσαλονίκης,  Τηλ.:  2310465579,  έναντι  του  ποσού  των 

2.724,00 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α.

ΑΔΑ: ΨΞΙΕΟΛΖΛ-ΕΦΔ



2. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους 

πόρους, στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους όπου έχει εγγραφεί η σχετική 

πίστωση και έχει διενεργηθεί η αντίστοιχη δέσμευση και θα βαρύνει τους Κ.Α. Κ.Α.64-08-

00-0001 & 54-02-02-0623.

3.  Η παράδοση της προμήθειας θα μπορεί να γίνει είτε εξ ολοκλήρου είτε τμηματικά 

κατά  τη  διάρκεια  ενός  έτους,  κατόπιν  συνεννόησης  με  την  αρμόδια  υπηρεσία  της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ..

4. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, 

μετά την υποβολή από τον προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.

5. Στη  σύμβαση  που  θα  συναφθεί  θα  αναφερθούν  ειδικότεροι  όροι  για  την  ορθή, 

απρόσκοπτη  και  σύμφωνα  με  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  παροχή  των  προς  ανάθεση 

υπηρεσιών.

                                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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