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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

Αριθμ. Αποθ.238/2017 

Θέρμη 04-12-2017 

 
 «ΑΠΟΦΑΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ» 

 

Θέμα:« Απεςθείαρ ανάθεζη ηηρ ππομήθειαρ ενημεπυηικών αςηοκόλληηυν ενηύπυν                                                                                                                             

Έσονηαρ λάβει ςπότη: 

1. Σιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 328 ηος Ν. 4412/2016. 

2. Σον Κανονιζμό Οικονομικήρ διασείπιζηρ, Ππομηθειών & Τπηπεζιών ηηρ Γ.Δ.Τ.Α.Θ. 

και ηην αναλογική εθαπμογή ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 58 ηος Ν. 3852/2010. 

3. Σην παπ. 4 ηος άπθπος 209 ηος Ν. 3463/2006, όπυρ αναδιαηςπώθηκε με ηην 

παπ. 3 ηος άπθπος 22 ηος Ν. 3536/2007. 

4. Σην αναγκαιόηηηα ηηρ ππομήθειαρ ενημεπυηικών αςηοκόλληηυν ενηύπυν» 

5. Σην εξαζθάλιζη ηηρ άμεζηρ και αππόζκοπηηρ λειηοςπγίαρ ηηρ Γ.Δ.Τ.Α. Θέπμηρ 

καθώρ και ηη διαζθάλιζη είζππαξηρ ηυν εζόδυν αςηήρ. 

6. Σην κάλςτη ηηρ ανάγκηρ ενημέπυζηρ ηυν πολιηών για διαπίζηυζηρ παπάνομηρ 

ζύνδεζη, διακοπήρ λόγυ οθειλών αδςναμία ππόζβαζηρ ζηον ςδπομεηπηηή, 

αλλαγή ςδπομεηπηηή και διάθοπα ζςναθή.  

7. Σην ειζήγηζη ηος ημήμαηορ Καηαναλυηών-Βεβαίυζηρ Λογαπιαζμών ηηρ 

Γ.Δ.Τ.Α.Θ. 

8. Σο γεγονόρ όηι η ζςγκεκπιμένη ςπό διενέπγεια δαπάνη έσει αναληθθεί νόμιμα με 

ηην ΠΑΤ 1  και ηην με απιθμό 1/2017 εγκπιηική απόθαζη ηος Γιοικηηικού 

ςμβοςλίος ηηρ Γ.Δ.Τ.Α.Θ.. 

9. Σιρ ςποβληθείζερ πποζθοπέρ. 

 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
1. Αναθέηοςμε ηην εκηέλεζη ηηρ ππομήθειαρ, ενημεπυηικών αςηοκόλληηυν ενηύπυν για 

ηην κάλςτη ηηρ ανάγκηρ ενημέπυζηρ ηυν πολιηών για διαπίζηυζηρ παπάνομηρ ζύνδεζη, 

διακοπήρ λόγυ οθειλών αδςναμία ππόζβαζηρ ζηον ςδπομεηπηηή, αλλαγή ςδπομεηπηηή 

και διάθοπα ζςναθή και ειδικόηεπα: 

 

όπυρ ειδικόηεπα πεπιγπάθεηαι ζηην ειζήγηζη ηος ημήμαηορ Καηαναλυηών-Βεβαίυζηρ 

Λογαπιαζμών ηηρ Γ.Δ.Τ.Α.Θ., ζηην επισείπηζη ¨Η ΘΔΡΜΗ¨ ηος κ. Μισαηλίδη Γ. Γευπγίος 

με Α.Φ.Μ 073488480  και με ζηοισεία επικοινυνίαρ, έδπα: Γημηηπίος Καπαολή 30, Σ.Κ. 

57001, Πόλη: Θέπμη Θεζζαλονίκηρ, Σηλ.: 2310465579, ένανηι ηος ποζού ηυν 530,00 

εςπώ, συπίρ Φ.Π.Α. 

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Μον. 

Μέτρ. 

 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

 

ΣΙΜΗ ΜΟΝ. 

 

 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΑΔΑ: 7ΥΩΑΟΛΖΛ-ΨΛ3



1 Ασηοκόλληηο πλαίζιο 

διαπίζηωζης παράνομης 

ζύνδεζης ηοσ ακινήηοσ με ηο 

δίκησο ύδρεσζης. 

ΤΜΦ 1000 0,07€          

70€ 

2 Ασηοκόλληηο πλαίζιο 

ενημέρωζης ηοσ καηαναλωηή για 

διακοπή ηης ζύνδεζης ηοσ λόγω 

οθειλών. 

ΤΜΦ 2000 0,06€ 120€ 

3 Ασηοκόλληηο πλαίζιο 

ενημέρωζης ηοσ καηαναλωηή για 

αδσναμία πρόζβαζης  ζηο  

σδρόμεηρό ηοσ. 

ΤΜΦ 2000 0,06€ 120€ 

4. Ασηοκόλληηο πλαίζιο 

ενημέρωζης ηοσ καηαναλωηή για 

ηην ενεργηθείζα αλλαγή 

σδρομέηροσ ηοσ. 

ΤΜΦ 2000 0,05€ 100€ 

5. Ασηοκόλληηο πλαίζιο 

σδρομέηροσ ηο οποίο ηελεί σπό 

ηο καθεζηώς ηης προζωρινής 

διακοπής. 

ΤΜΦ 1000 0,07€ 70€ 

6. Μακέηα δημιοσργίας    50€ 

 ΤΝΟΛΟ  8000ΣΜΥ  530€ 

 ΦΠΑ    127,20€ 

 ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ     657,20€ 

 

2. Η δαπάνη πος πποκαλείηαι από ηη ζςγκεκπιμένη ανάθεζη θα καλςθθεί από ιδίοςρ 

πόποςρ, ζηον πποϋπολογιζμό εξόδυν ηος ηπέσονηορ έηοςρ όπος έσει εγγπαθεί η ζσεηική 

πίζηυζη και έσει διενεπγηθεί η ανηίζηοιση δέζμεςζη και θα βαπύνει ηοςρ Κ.Α. Κ.Α.64-08-

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

3.  Η παπάδοζη ηηρ ππομήθειαρ θα μποπεί να γίνει είηε εξ ολοκλήπος είηε ημημαηικά, 

καηόπιν ζςνεννόηζηρ με ηην απμόδια ςπηπεζία ηηρ Γ.Δ.Τ.Α.Θ.. 

4. Η πληπυμή ηος ζςμβαηικού ποζού θα γίνει με ηην έκδοζη ενηάλμαηορ πληπυμήρ, 

μεηά ηην ςποβολή από ηον ππομηθεςηή ιζόποζος εξοθληηικού ηιμολογίος. 

5. ηη ζύμβαζη πος θα ζςναθθεί θα αναθεπθούν ειδικόηεποι όποι για ηην οπθή, 

αππόζκοπηη και ζύμθυνα με ηιρ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ παποσή ηυν ππορ ανάθεζη 

ςπηπεζιών. 

 

 

 
 

                                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

 
 ΠΟΝΕΡΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 
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