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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Φάρσαλα, 30/12/2016
Αρ.Πρωτ: 19577

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: Προϋπολογισµού-Λογιστηρίου-Μισθοδοσίας-Προµηθειών
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Αλειφτήρας Σωκράτης

ΑΠΟΦΑΣΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ (570/2016)
ΘΕΜΑ: Παροχή Υπηρεσίας µε τίτλο: Σύνταξη Ειδικής Οικολογικής Μελέτης Αξιολόγησης
του Έργου ¨∆ηµιουργία Πράσινου Σηµείου στο ∆ήµο Φαρσάλων¨

-O∆ΗΜΑΡΧΟΣ
Έχοντας λάβει υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010.
2.Τις διατάξεις του άρθρου 118 του ν.4412/2016.
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. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε την παρ. 13
του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την περίπτωση 38 της παρ. 1 του
άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
5.Την ανάγκη του ∆ήµου για την παροχή της παρακάτω υπηρεσίας.
6.Την εξειδικευµένη πίστωση 434,00 € που υπάρχει γραµµένη εις βάρος του Κ.Α.30/7412.01
µε τίτλο «Μελέτες έργων για υποβολή νέων προτάσεων και ωρίµανση έργων».
7.To γεγονός ότι για την υλοποίηση της εν λόγω δαπάνης έχει συνταχθεί η µε αριθµό 745/2016
πρόταση ανάληψης υποχρέωσης.
8.Την µε αριθ. 242/2016 απόφαση της Ο.Ε. περί: Έγκριση δαπανών και ∆ιάθεση πιστώσεων
προϋπολογισµού οικ. έτους 2016,
9.Την Τεχνική Περιγραφή της αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου Φαρσάλων.
10.Την µε αριθµό πρωτ.:18279/30-11-2016 πρόσκληση µε θέµα «αποστολή οικονοµικής
προσφοράς».
11.Την προσφορά του Σταύρου Γ. Πολύµερου, ∆ασολόγου, Α.Φ.Μ 068791694, ∆.Ο.Υ Β΄
Λάρισας, Πουρνάρι Λάρισας, Τ.Κ 40006
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1.Εγκρίνει:
• Την Τεχνική περιγραφή της αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου.
2.Tην εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας µε τίτλο: Σύνταξη Ειδικής Οικολογικής Μελέτης
Αξιολόγησης του Έργου ¨∆ηµιουργία Πράσινου Σηµείου στο ∆ήµο Φαρσάλων¨, µε απ'
ευθείας ανάθεση στον Σταύρο Γ. Πολύµερο, ∆ασολόγο, Α.Φ.Μ 068791694, ∆.Ο.Υ Β΄
Λάρισας, Πουρνάρι Λάρισας, Τ.Κ 40006,
έναντι του ποσού των
434,00 €
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α 24%.
Αναλυτικά:
α/α Περιγραφή

Ποσότητα

Σύνολο
(ευρώ)

1.

Ειδική Οικολογική αξιολόγηση για τη
δηµιουργία Πράσινου Σηµείου στο ∆ήµο
Φαρσάλων

1
350,00
Μερικό σύνολο
ΦΠΑ 24%
Τελικό
σύνολο

350,00
84,00
434,00

3. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριµένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους,
στον προϋπολογισµό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα
βαρύνει τον Κ.Α. 30/7412.01 και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
4.Η πληρωµή της αξίας της παραπάνω παροχής υπηρεσίας ποσού 434,00 € 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 τιµολογίου και
των σχετικών δικαιολογητικών.
5.Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει σε χώρο που θα υποδείξει η υπηρεσία του ∆ήµου Φαρσάλων.

-O∆ήµαρχος Φαρσάλων

Άρης Καραχάλιος

ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ:
 Σταύρος Γ. Πολύµερος, ∆ασολόγος
 Λογιστήριο ∆ήµου Φαρσάλων

