ΑΔΑ: ΒΛΓΛΩΗ0-ΟΕΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Φάρσαλα,

03.12.2013
Α. Π.: 22511

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (460/2013)
ΘΕΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.
-ΟΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Έχοντας λάβει υπόψη:
1)Τις διατάξεις των άρθρων 209 παρ. 2 & 273 παρ.1 του. Ν.3463/2006 Κ.Δ.Κ.
2)Τις διατάξεις του Π.Δ 28/80.
3)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 ).
4)Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 « Δημόσιο Λογιστικό ».
5)Την 35130/739/9.8.2010 (ΦΕΚ 1291/11.8.2010 τεύχος Β΄) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
6)Tις εξειδικευμένες πιστώσεις ποσού ευρώ (€) 3.000,00 - ευρώ (€) 3.000,00 - ευρώ (€)
8.000,00 - ευρώ (€) 10.000,00, που υπάρχουν γραμμένες εις βάρος των Κ.Α 20.6264.00 με τίτλο
«Συντήρηση και επισκευή Πλυντηρίου Κάδων

του Δήμου μας», Κ.Α 20.6672 με τίτλο

«Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων», Κ.Α 30.6264.01 με τίτλο «Συντήρηση μηχανημάτων
Γκρέϊντερ», Κ.Α 30.6672 με τίτλο «Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων»

αντίστοιχα του

προϋπ/σμού οικ. Έτους 2013.
7)Τις με αριθ. 16, 20, 57/2013 αποφάσεις της Ο.Ε περί:Έγκριση δαπανών και Διάθεση πιστώσεων
προϋπολογισμού οικ. έτους 2013, οι οποίες αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο (πρόγραμμα “διαύγεια”) και
έλαβαν ΑΔΑ: ΒΕΔΖΩΗ0-2ΑΖ, ΒΕΑ5ΩΗ0-3Φ8, ΒΕΖΓΩΗ0-Ν5Υ.
8)Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 6015/59593/05-04-2013 απόφαση του Γ.Γ.Π.Θ. περί «Συγκρότησης
Τριμελούς Επιτροπής συντήρησης και επισκευής των οχημάτων- μηχανημάτων του Δήμου Φαρσάλων».
9)Την εντολή τεχνικής επιθεώρησης του Γραφείου κίνησης, το έγγραφο του συνεργείου επισκευών και
την γνωμοδότηση της Επιτροπής.
10)Το γεγονός ότι για την υλοποίηση της δαπάνης έχουν συνταχθεί οι παρακάτω αποφάσεις ανάληψης
υποχρέωσης, οι οποίες εγκρίθηκαν από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών με τις πράξεις της και
καταχωρήθηκαν στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής με αριθμ. 157, 339, 341, 442/2013.
11) Την κατεπείγουσα ανάγκη συντήρησης των οχημάτων - μηχανημάτων του Δήμου.
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ΑΔΑ: ΒΛΓΛΩΗ0-ΟΕΗ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1.
Την
επισκευή
των
μηχανημάτων
και
οχημάτων
με
αριθμ.κυκλοφορίας
ΜΕ112289
(ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ), ΜΕ116717, ΜΕ71230, ΜΕ105432, ΜΕ95475 (ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ) έναντι του
συνολικού ποσού των € 4.920,00 στον ΧΑΣΙΩΤΗ Ι. ΧΡΗΣΤΟ,
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΟ,
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, με διεύθυνση ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ - ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - και Α.Φ.Μ. : 062198513 -ΔΟΥ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.
2. Ολόκληρη η συμβατική αξία των εργασιών επισκευής και των ανταλλακτικών ποσού
4.920,00€ θα πληρωθεί στον πάροχο μετά την βεβαίωση εκτέλεσης της εργασίας από την αρμόδια
επιτροπή του Δήμου, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα
νόμιμα δικαιολογητικά.
4. Στη συμβατική αξία της υπηρεσίας, εκτός του Φ.Π.Α, διενεργούνται οι ακόλουθες κρατήσεις, οι
οποίες βαρύνουν τον πάροχο:

•

Παρακράτηση φόρου εισοδήματος σε ποσοστό 8% για τιμολόγια παροχής υπηρεσιών ( Εγκ.
Υπ. Οικον.1060204/982/ΠΟΛ).
•
Παρακράτηση φόρου εισοδήματος σε ποσοστό 4% , τιμολόγιο προμήθειας
•
Κράτηση 0,10% υπέρ της ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων.

-ΟΔήμαρχος Φαρσάλων

Αριστομένης Καραχάλιος
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ:
1. Χασιώτης Ι. Χρήστος
2. Λογιστήριο
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