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«ΑΠΟΦΑΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ» 

Θέμα: Έγκπιζη ηηρ ππομήθειαρ με ηίηλο: «ΕΝΣΤΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΕΩ ΛΟΓΑΡΙΑΜΩΝ & 

ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΠΟΣΟΛΗ  » 

 

ΑΠΟΦΑΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

Έσονηαρ ςπότη: 

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

2. Τον Κανονιζμό Οικονομικήρ διασείπιζηρ, Ππομηθειών & Υπηπεζιών ηηρ Γ.Δ.Υ.Α.Θ. και 

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

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

ηος άπθπος 22 ηος Ν. 3536/2007. 

4. Την αναγκαιόηηηα ηηρ ππομήθειαρ με ηίηλο  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΣΤΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΕΩ 

ΛΟΓΑΡΙΑΜΩΝ & ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΠΟΣΟΛΗ» 

5. Την εξαζθάλιζη ηηρ άμεζηρ και αππόζκοπηηρ λειηοςπγίαρ ηηρ Γ.Δ.Υ.Α. Θέπμηρ καθώρ 

και ηη διαζθάλιζη είζππαξηρ ηυν εζόδυν αςηήρ. 

6. Την κάλςτη ηηρ ανάγκηρ αποζηολήρ ηυν λογαπιαζμών ύδπεςζηρ ζηοςρ καηαναλυηέρ 

ηος Γήμος Θέπμηρ.  

7. Την ειζήγηζη ηος ημήμαηορ Καηαναλυηών-Βεβαίυζηρ Λογαπιαζμών ηηρ Γ.Δ.Υ.Α.Θ. 

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

ΠΑΥ 1  και ηην με απιθμό 1/2018 εγκπιηική απόθαζη ηος Γιοικηηικού Σςμβοςλίος ηηρ 

Γ.Δ.Υ.Α.Θ.. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  
1. Τη  διενέπγεια ηηρ ππομήθειαρ ενηύπυν- ειδοποιηηηπίυν  λογαπιαζμών ύδπεςζηρ και 

ηυν ανηίζηοισυν ειδικών θακέλυν αλληλογπαθίαρ για ηην αποζηολή ηυν λογαπιαζμών 

ύδπεςζηρ και ζςγκεκπιμένα ογδόνηα οκηώ σιλιάδυν ηεμασίυν ενηύπυν (85.000 ηεμ.) 

και ογδόνηα πένηε σιλιάδυν ηεμ ειδικών θακέλυν (80.000 ηεμ.) ενδεικηικού 

πποϋπολογιζμού 2,960,00€ πλέον ηος αναλογούνηορ Φ.Π.Α. και ειδικόηεπα για ηα 

ένηςπα με 0,0160 /ηεμ ήηοι επί ζςνόλος 1.360,00€ (πλέον Φ.Π.Α.) με ηα εξήρ 

σαπακηηπιζηικά: 

είδορ σαπηιού: απλήρ γπαθήρ  

βάπορ σαπηιού: 90gr 

διαζηάζευν: 21x29 

εκηύπυζηρ ηπιών σπυμάηυν & ενόρ σπώμαηορ ζηην πίζυ ότη  
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και για ηοςρ θακέλοςρ με 0,020€/ηεμ. ήηοι επί ζςνόλος 1.600,00€(πλέον Φ.Π.Α.)  με ηα 

εξήρ σαπακηηπιζηικά: 

βάπορ σαπηιού: 90gr 

διαζηάζευν: 11*23  

εκηύπυζηρ ενόρ σπώμαηορ  

παπάθςπο απιζηεπό  

με γόμα για εμθακελυηική μησανή 

2. Η παπάδοζη ηηρ ππομήθειαρ θα μποπεί να γίνει είηε εξ ολοκλήπος είηε ημημαηικά καηά 

ηη διάπκεια ενόρ έηοςρ, καηόπιν ζςνεννόηζηρ με ηην απμόδια ςπηπεζία ηηρ Γ.Δ.Υ.Α.Θ.. 

3. Η πληπυμή ηος ζςμβαηικού ποζού θα γίνεηαι με ηην έκδοζη ενηάλμαηορ πληπυμήρ, 

μεηά ηην ςποβολή από ηον ππομηθεςηή ιζόποζος εξοθληηικού ηιμολογίος. 

4. Σηον πποϋπολογιζμό ηος οικονομικού έηοςρ 2018 και ζηοςρ Κ.Α. 64-08-00-0001 & 54-

02-02-0623 ςπάπσει εγγεγπαμμένη πίζηυζη η οποία δεζμεύηηκε και θα διαηεθεί για ηην 

κάλςτη ηηρ ζσεηικήρ δαπάνηρ.   

 

 

 

 
                                                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

 
 ΠΟΝΕΡΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 
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