ΑΔΑ: ΒΛΓΒΩΗ0-Π66

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Φάρσαλα, 21/11/2013
Α.Π:21775

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (442/2013)
ΘΕΜΑ : ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ –ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ
ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΙΛΟΤΕΧΝΗΣΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗΣ
ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: "Η ΘΕΤΙΔΑ ΒΑΠΤΙΖΕΙ ΤΟΝ ΑΧΙΛΛΕΑ"
- OΔήμαρχος Φαρσάλων
Έχοντας λάβει υπόψη:
1)Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ 13 περίπτωση VIII του Ν.2286/95

2)Την αριθμ. 27319/18.07.02 Κοινής απόφασης των Υπουργών ΕΣ.Δ.Δ.Α και Ανάπτυξης
(Φ.Ε.Κ Β/945/24-07-2002).
3)Τις διατάξεις των άρθρων 209 παρ. 1-2 & 273 παρ.1 του. Ν.3463/2006 Κ.Δ.Κ.
4)Τις διατάξεις του Π.Δ 28/80.
5)Τις διατάξεις του άρθρου 209 του. Ν.3463/2006 όπως προστέθηκαν με το άρθρο 20 παρ.
13 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α’/23-12-2008 ).
6)Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 «Δημόσιο Λογιστικό».
7)Την αριθμ. 2/45564/0026/31.7.2001 (ΦΕΚ 1066/Β’/10-8-2001) Απόφαση του Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών.
8)Tην εξειδικευμένη πίστωση ποσού 35.000,00€ που υπάρχει γραμμένη εις βάρος του Κ.Α
30/7326.15 με τίτλο «Φιλοτέχνηση ορειχάλκινης σύνθεσης με θέμα "Η Θέτιδα βαπτίζει τον
Αχιλλέα"» προϋπολογισμού οικ. έτους 2013.
9)Το γεγονός ότι για την υλοποίηση της δαπάνης έχει συνταχθεί η από 14/03/2013
απόφαση ανάληψης δαπάνης, η οποία εγκρίθηκε από την οικονομική υπηρεσία με την πράξη
της, η οποία καταχωρήθηκε στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής με αριθ. 284/2013.
10)Την με αριθμ.44/21-03-2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων, με θέμα
«Λήψη απόφασης για την διεξαγωγή Καλλιτεχνικού Διαγωνισμού και καθορισμός των όρων
διακήρυξης για την Φιλοτέχνηση ορειχάλκινης σύνθεσης με θέμα: Η Θέτιδα βαπτίζει τον
Αχιλλέα» η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (πρόγραμμα «διαύγεια») και έλαβε
ΑΔΑ:ΒΕ2ΠΩΗ0-Π98.
11)Την με αριθμ. πρωτ 6163/17-04-2013 Διακήρυξη Δημάρχου.
12)Την με αριθμ.18965/16-10-2013 Απόφαση της Γενικής Γραμματέας Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, με θέμα:Συγκρότηση κριτικής επιτροπής του
καλλιτεχνικού διαγωνισμού «Φιλοτέχνηση ορειχάλκινης σύνθεσης με θέμα "Η Θέτιδα
βαπτίζει τον Αχιλλέα"».
13)Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ.:21744/20-11-2013 του Προέδρου της επιτροπής με θέμα:
Πρόσκληση για συνεδρίαση της κριτικής επιτροπής του καλλιτεχνικού διαγωνισμού
Φιλοτέχνηση ορειχάλκινης σύνθεσης με θέμα: Η Θέτιδα βαπτίζει τον Αχιλλέα»
14)Τις οικονομικές προσφορές των: Ντίνος Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε, με το διακριτικό τίτλο
“ΑΙΓΛΗ” όμιλος εστιάσεων, δεξιώσεων και ενοικιαζόμενων δωματίων & Ιωάννα Φωτ.
Αργυράκη με το διακριτικό τίτλο "ΣΠΙΤΙΚΟ" υπηρεσίες παροχής γευμάτων.
15)Την εισήγηση – αιτιολογική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας.
16)Την από 20/11/2013 εισήγηση –γνωμοδότηση της επιτροπής ΕΚΠ-ΟΤΑ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1.Εγκρίνουμε:




την εισήγηση – αιτιολογική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας.
την από 20/11/2013 εισήγηση – γνωμοδότησης της επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ.
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ΑΔΑ: ΒΛΓΒΩΗ0-Π66
2.Αναθέτουμε:

2α.Στην εταιρεία Ντίνος Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε με το διακριτικό τίτλο “ΑΙΓΛΗ” Όμιλος εστιάσεων,
δεξιώσεων και ενοικιαζόμενων δωματίων, με ΑΦΜ:099139244 που ανήκει στη ΔΟΥ Β’, Γ’ Λάρισας
(Φαρσάλων) την διαμονή των δυο μελών της κριτικής επιτροπής- εκπροσώπων του Εικαστικού
Επιμελητηρίου Καλών Τεχνών Ελλάδος.
Αναλυτικά:
 Ημερομηνία άφιξης
:24/11/2013
 Hμερομηνία αναχώρησης:26/11/2013
 Κόστος διανυκτερεύσεων:240,00€ (60,00€Χ4) πλέον Φ.Π.Α.
2β. Στην Ιωάννα Φωτ. Αργυράκη με το διακριτικό τίτλο "ΣΠΙΤΙΚΟ" υπηρεσίες παροχής γευμάτων, με
ΑΦΜ:046775401 – ΔΟΥ Β’, Γ’ Λάρισας (Φαρσάλων) την παράθεση γεύματος στα μέλη της κριτικής
επιτροπής στις 25.11.2013, έναντι του ποσού 105,00€ πλέον Φ.Π.Α.

3.Ολόκληρη η συμβατική αξία των υπηρεσιών και προμηθειών θα πληρωθεί στον
πάροχο-προμηθευτή, μετά την βεβαίωση εκτέλεσης των υπηρεσιών & παραλαβής
προμηθειών, από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου, με την έκδοση χρηματικού
εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.
4.O πάροχος-προμηθευτής επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις.

-ΟΔήμαρχος Φαρσάλων

Αριστομένης Καραχάλιος

Αποδέκτες:
1.Ντίνος Βασίλειος
2.Αργυράκη Ιωάννα
3.Λογιστήριο
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