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ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

 

Θέμα: Έγκριση της προμήθειας με τίτλο: «ΕΝΤΥΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & 

ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» 

Ο Πρόεδρος 

της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης 

Έχοντας 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 1/2018 εγκριτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ.. 

9. Την προηγούμενη με αριθμό 2/2018 απόφασή μας. 

10. Τις υποβληθείσες προσφορές. 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  
1. Αναθέτουμε την εκτέλεση της προμήθειας, εντύπων- ειδοποιητηρίων  λογαριασμών 

ύδρευσης και των αντίστοιχων ειδικών φακέλων αλληλογραφίας, για την αποστολή 

των λογαριασμών ύδρευσης, 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 2.597,50 ευρώ. 

2. Ειδικότερα η προμήθεια θα αφορά: ογδόντα πέντε χιλιάδες τεμάχια εντύπων (85.000 

τεμ.) και ογδόντα χιλιάδες τεμ. ειδικών φακέλων (80.000 τεμ.) δαπάνης 2.597,5 πλέον 

του αναλογούντος Φ.Π.Α. και συγκεκριμένα για τα έντυπα με 0,0155 /τεμ ήτοι επί 

συνόλου 1.317,50€ (πλέον Φ.Π.Α.) με τα εξής χαρακτηριστικά: 

είδος χαρτιού: απλής γραφής  

βάρος χαρτιού: 90gr 

διαστάσεων: 21x29 

εκτύπωσης τριών χρωμάτων & ενός χρώματος στην πίσω όψη  

και για τους φακέλους με 0,016€/τεμ. ήτοι επί συνόλου 1.280,00€(πλέον Φ.Π.Α.)  με 

τα εξής χαρακτηριστικά: 

βάρος χαρτιού: 90gr 

διαστάσεων: 11*23  

εκτύπωσης ενός χρώματος  

παράθυρο αριστερό 

με γόμα για εμφακελωτική μηχανή 

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 γίνεται 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 

 


