
 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓIΑΣ                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                                                                              ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ                     

                                                                                  Αριθμ.Πρωτ.:572/13-12-2018 

 

ΘΕΜΑ: : Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση της υπηρεσίας: « Λογιστική 

Υποστήριξη της διαδικασίας της εκκαθάρισης της Ενιαίας Διαδημοτικής 

Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης με την επωνυμία «Διαδημοτική Επιχείρηση 

Ύδρευσης Αποχέτευσης Ανατολικής Περιοχής Νομού Λάρισας (Δ.Ε.Υ.Α. – 

Α.Π.Ν.Λ.) καθώς και της  «Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Δήμου Μελιβοίας».  

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 567/2018 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ 

 
Έχοντας λάβει υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) 

2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008  

3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (Α’87), όπως τροποποιήθηκε από το 

άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (Α’133) 

5. Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών  

6. Το υπ’ αριθ. 8418/17-10-2018 πρωτογενές αίτημα του Γραφείου Δημάρχου 

7. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου 

στον ΚΑ: 02.10.6115 

8. α)Την υπ’ αριθ.428/17-10-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:ΨΤΡΦΩ6Ι-

Ν5Υ) και β)τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της 

ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη 

διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του 

ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης 

πίστωσης με α/α 428 

9. Την υπ΄αριθ. 8920/01-11-2018 Πρόσκληση του Δήμου μας προς τον κ. Αρχοντή 

Αχιλλέα του Ευθυμίου, με επαγγελματική ιδιότητα ως Λογιστής-φοροτεχνικός 

10. Την υποβληθείσα προσφορά  

 

ΑΔΑ: 7ΘΖΒΩ6Ι-ΝΔΛ





 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ                           

Α. Την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: «Λογιστική Υποστήριξη της διαδικασίας 

εκκαθάρισης της Ενιαίας Διαδημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης με την 

επωνυμία «Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ανατολικής Περιοχής Νομού 

Λάρισας (Δ.Ε.Υ.Α. – Α.Π.Ν.Λ.) καθώς και της  «Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης του 

πρώην Δήμου Μελιβοίας», όπως αυτή περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα:  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ΚΟΣΤΟΣ 

1. Υποβολή φορολογικών δηλώσεων 

2. Σύνταξη ισολογισμών εκκαθάρισης 

3. Οποιαδήποτε ενέργεια χρειαστεί για την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας της 

εκκαθάρισης 

806,45 

ΣΥΝΟΛΟ 806,45 

ΦΠΑ 24% 193,55 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.000,00€ 

Β. Αναθέτουμε την εκτέλεση των υπηρεσιών, όπως ειδικότερα περιγράφονται στον 

παραπάνω πίνακα στον Αρχοντή Αχιλλέα του Ευθυμίου, με επαγγελματική ιδιότητα  

Λογιστής-φοροτεχνικός, και επαγγελματική έδρα επί της οδού 25ης Μαρτίου 18, ΑΓΙΑ, 

Τ.Κ 40003, με Α.Φ.Μ: 044020531, ΔΟΥ: ΛΑΡΙΣΑΣ, τηλ.:2494023671, έναντι του ποσού 

των 806,45 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. 

Γ. 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. 02.10.6115 και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης. 

Δ. Η παρούσα ανάθεση ισχύει ως 31/12/2018. 

Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, 

μετά την υποβολή από τον προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου. 

  

                                                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

                                                                       ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 

 

 

ΑΔΑ: 7ΘΖΒΩ6Ι-ΝΔΛ




		2018-12-13T13:55:24+0200


		2018-12-13T13:37:15+0200
	Athens




