ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΩΗ0-8ΩΞ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Φάρσαλα,

24/12/2013
Αρ. Πρ.:23663

ΑΠΟΦΑΣΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ (481/2013)
ΘΕΜΑ :ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΝΕΡΙΟΥ

- Ο∆ΗΜΑΡΧΟΣ
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 35130/739/9.8.2010 (ΦΕΚ 1291/11.8.2010 τεύχος Β) Απόφαση του Υπ. Οικονοµικών.
6)Tην εξειδικευµένη πίστωση ποσού 3.000,00 € που υπάρχει γραµµένη εις βάρος του Κ.Α
45.6262 µε τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην
κτιρίων έργων)» προϋπολογισµού οικ. έτους 2013.
7)Το γεγονός ότι για την υλοποίηση της δαπάνης έχει συνταχθεί η από 25/10/2013
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. 569/2013.
8)Την υπ. αριθ. 201/2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής που αναρτήθηκε στο
∆ιαδίκτυο µε ‘Πρόγραµµα ∆ιαύγεια’ Α∆Α: ΒΛ0ΧΩΗ0-74Ψ.
9)Την τεχνική έκθεση της αρµόδιας υπηρεσίας.
10)Την προσφορά: Του Γκίκα ∆ηµήτριου (Τεχνικό Γραφείο).
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∆ήµος Φαρσάλων ∆/νση Οικονοµικών
Γραφείο Προµηθειών
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1.Εγκρίνουµε την τεχνική έκθεση της αρµόδιας υπηρεσίας (Η οποία αποτελεί αναπόσπαστο
µέρος της παρούσας απόφασης).
2.Ηλεκτρολογικές εργασίες – παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος στο κοιµητήριο της Τοπικής
Κοινότητας Πολυνερίου, έναντι του συνολικού ποσού των € 983,60 πλέον Φ.Π.Α 23%, στον
Γκίκα ∆ηµήτριο (Τεχνικό Γραφείο), - Α.Φ.Μ. : 038956802 -∆ΟΥ ΒΓ ΛΑΡΙΣΑΣ
(ΦΑΡΣΑΛΩΝ)

3.Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει τις παραπάνω εργασίες εντός δέκα πέντε
(15) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης.
4.Ολόκληρη η συµβατική αξία της εργασίας ποσού 1.209,83 € θα πληρωθεί στο πάροχο
µετά την βεβαίωση εκτέλεσης των εργασιών από την αρµόδια επιτροπή του ∆ήµου, µε την
έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής που θα συνοδεύεται από τα νόµιµα
δικαιολογητικά.
5.Στη συµβατική αξία των εργασιών, εκτός του Φ.Π.Α, διενεργούνται οι ακόλουθες κρατήσεις, οι
οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο:

Φόρος εισοδήµατος 8% ( Εγκ. Υπ. Οικον.1060204/982/ΠΟΛ)
Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος σε ποσοστό 4% , τιµολόγιο προµήθειας
-Ο∆ήµαρχος Φαρσάλων

Αριστοµένης Καραχάλιος
ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ:
1. ΓΚΙΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
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