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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ (461/2013)
ΘΕΜΑ: ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΧΕ∆ΙΩΝ
-Ο∆ήµαρχος
Έχοντας λάβει υπόψη:
1)Τις διατάξεις των άρθρων 209 παρ. 2 & 273 παρ.1 του. Ν.3463/2006 Κ.∆.Κ.
2)Τις διατάξεις του Π.∆ 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 «∆ηµόσιο Λογιστικό».
5)Την αριθµ. 35130/739/9.8.2010 (ΦΕΚ 1291/Τ.Β΄) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.
6)Tην εξειδικευµένη πίστωση ποσού 14.500,00ευρώ που υπάρχει γραµµένη εις βάρος
του Κ.Α 10/6613.00 «Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών
εκτυπώσεων» προϋπολογισµού οικ. έτους 2013.
7)Το γεγονός ότι για την υλοποίηση της δαπάνης έχει συνταχθεί η από πρόταση ανάληψης
υποχρέωσης, η οποία εγκρίθηκε από την ∆/νση Οικονοµικών υπηρεσιών µε τις πράξεις της,
η οποία καταχωρήθηκε στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής µε αριθµ.346/2013.
8)Την µε αριθµ. 25/2013 Απόφαση οικονοµικής επιτροπής µε θέµα: Έγκριση τεχνικών
προδιαγραφών & ∆ιάθεση πίστωσης για «Προµήθεια γραφικής ύλης, εντύπων, υλικού
εκτυπώσεων & λοιπών ειδών γραφείου» για τις ανάγκες του ∆ήµου, η οποία αναρτήθηκε
στο διαδίκτυο (πρόγραµµα «διαύγεια») και έλαβε Α∆Α ΒΕΑΜΩΗ0-ΗΜΥ.
9) Την Τεχνική περιγραφή της αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου.
10)Την προσφορά του Good Life, Κλεινάκης Ιωάννης & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1.Αναθέτει την εκτύπωση σχεδίων για την πράσινη κοινότητα, στην εταιρεία: Good Life,
Κλεινάκης Ιωάννης & ΣΙΑ Ε.Ε. εκτυπώσεις – τουρισµός, µε ΑΦΜ:999805700 που
ανήκει στην ∆ΟΥ: Γλυφάδας και διεύθυνση Ύδρας 17, 16674 Γλυφάδα, έναντι του ποσού
των 996,08€ πλέον ΦΠΑ 23%.
3.Η πληρωµή της αξίας των υπηρεσιών ποσού 1.225,08€ θα γίνει από το ταµείο του ∆ήµου
µετά την βεβαίωση των παραλαβής τους από την αρµόδια επιτροπή του ∆ήµου, µε την
έκδοση εντάλµατος πληρωµής µετά την υποβολή ισόποσου εξοφλητικού τιµολόγιου και των
σχετικών δικαιολογητικών.
4.Στη συµβατική αξία των υπηρεσιών, εκτός του Φ.Π.Α, διενεργούνται οι νόµιµες κρατήσεις
:
 Φόρος εισοδήµατος 8% ( Εγκ. Υπ. Οικον.1060204/98).

-Ο ∆ήµαρχος Φαρσάλων
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1.Κλεινάκης Ιωάννης & ΣΙΑ Ε.Ε.
2.Λογιστήριο

