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ΑΠΟΦΑΣΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 

Αρίθµ.  1178/2015 
 
Ο  ∆ήµαρχος Τεµπών  έχοντας υπόψη : 
1.- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν 3852/2010 
2.- Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν 3463/06 
3.- Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 13 του Ν 3731/08 
4.- Το άρθρο 83 του Ν. 2362/95 
5.- Την αριθµ. 35130/739/10 (ΦΕΚ 1291 Β/11-8-2010) Απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµικών περί χρηµατικών ορίων. 
6.- Την αρίθµ. 69/2015 Απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής (Α∆Α : ΩΑ∆7ΩΗ7-Ξ34) µε 
την οποία διατέθηκε πίστωση ποσού 441,00€ σε βάρος του Κ.Α 02.10.6265.01 του 
προϋπολογισµού εξόδων έτους 2015 για τις εργασίες που αφορούν στην περιοδική 
συντήρηση & ρύθµιση κεντρικής µονάδας του δικτυακού µηχανήµατος φωτοτυπιών & 
εκτυπώσεων, 
7.- Την µε αρίθµ 374/2015 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης, 
8.- Το τεύχος παροχής υπηρεσίας, 
9.- Το γεγονός ότι η παροχή υπηρεσίας είναι µέχρι 24.600,00 € µε  το ΦΠΑ 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
Α.- Την ανάθεση της παροχής υπηρεσίας : εργασίες που αφορούν στην περιοδική 
συντήρηση & ρύθµιση κεντρικής µονάδας του δικτυακού µηχανήµατος φωτοτυπιών & 
εκτυπώσεων, του προϋπολογισµού εξόδων έτους 2015 στον ΚΟΚΚΑ ΗΛΙΑ & ΣΙΑ ΟΕ µε 
Α.Φ.Μ. 082292258, Α’ ∆.Ο.Υ Λάρισας µε  απευθείας ανάθεση έναντι του ποσού  
440,34€ µε το ΦΠΑ. 
Β.- Εγκρίνουµε το τεύχος της ανωτέρω υπηρεσίας   

 
 

Ο ∆ήµαρχος Τεµπών 
 
 
 

  Κων/νος Κολλάτος 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 7ΝΟΘΩΗ7-4ΟΓ



 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΡΙΣΑΣ         
∆ΗΜΟΣ  ΤΕΜΠΩΝ  
 
 

ΑΡΘΡΟΝ 1ο 
Ισχύουσες διατάξεις 

 

1.- Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν 3463/06 
2.- Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 13 του Ν 3731/08 
3-  Το άρθρο 83 του Ν. 2362/95 

 
 

ΑΡΘΡΟΝ 2ο 
Αντικείµενο 

Η εν λόγω ανάθεση αφορά εργασίες στο δικτυακό µηχάνηµα sharp AR-M256 στο 
οποίο έχουν δικαιώµατα πρόσβασης για εκτύπωση σχεδόν το σύνολο των 
τερµατικών του ∆ηµαρχείου, ενώ παράλληλα λειτουργεί κι ως φωτοτυπικό 
µηχάνηµα. Οι σχετικές εργασίες αφορούν στην συντήρησή του, αλλά και στην 
επιδιόρθωση των ρυθµίσεων της κεντρικής του µονάδας, η οποία παρουσίασε 
βλάβη λόγω παραγωγής περισσοτέρων αντιγράφων από το προβλεπόµενο όριο 
της. Το σύνολο των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν οπωσδήποτε θα ολοκληρωθεί 
έως και ένα µήνα από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης και την εκτέλεσή 
τους θα βεβαιώσει η αρµόδια επιτροπή. 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
      
Μακρυχώρι,  07-07-2015 
        
Ο ∆ήµαρχος Τεµπών                   Ο Συντάξας 
 
 
 
Κων/νος Κολλάτος  
 

ΑΔΑ: 7ΝΟΘΩΗ7-4ΟΓ
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