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ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
Θέμα: Έγκριση της υπηρεσίας «Αμοιβή δικαστικών επιμελητών»
ΑΠΟΦΑΣΗ

278 / 2017

ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΓΙΑΣ
Έχοντας 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) Την αναγκαιότητα για την παροχή υπηρεσιών δικαστικών επιμελητών για επίδοση εξώδικων
5) Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την αριθμ.
7/2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με αριθμό πρωτοκόλλου 667/31-01-2017.
6) Την υποβληθείσα προσφορά.
ΑΠ Ο Φ ΑΣ Ι ΖΟ Υ Μ Ε
Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «Αμοιβή δικαστικών επιμελητών»
εκτιμώμενης αξίας χιλίων εκατόν εξήντα εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (1.169,35), πλέον
Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Β. Εγκρίνουμε την τεχνική περιγραφή και τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας «Αμοιβή
δικαστικών επιμελητών», ως ακολούθως:
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η περιγραφή αυτή αφορά την ανάθεση υπηρεσιών δικαστικού επιμελητή στο Δήμο Αγιάς. Για την
απρόσκοπτη λειτουργία του δήμου, απαιτείται η παροχή της υπηρεσίας δικαστικού επιμελητή για
επίδοση εξώδικων, η οποία λόγω ποσού μπορεί να ανατεθεί απευθείας
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μον.
Μέτρ.

ΦΠΑ

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

ΔΑΠΑΝΗ

1.

Αμοιβή δικαστικών επιμελητών

Κατ’
αποκ.

24%

1

1.169,35

1.169,35

Σύνολο
Φ.Π.Α 24%
Γενικό Σύνολο

1.169,35
280,64
1.449,99

ΑΔΑ: 70ΦΜΩ6Ι-8ΨΒ

17AWRD001681679 2017-07-12
2

Γ. Αναθέτουμε την εκτέλεση της υπηρεσίας «Αμοιβή δικαστικών επιμελητών», όπως
ειδικότερα περιγράφεται στην ανωτέρω τεχνική περιγραφή, στην Νάκα Θ. Αγλαΐα, δικαστική
επιμελήτρια, με ΑΦΜ: 100930624, ΔΟΥ: Α’ Λάρισας, που εδρεύει στην οδό Δευκαλίωνος 7, Τ.Κ.
41222, τηλ.: 2410258827, έναντι του ποσού των χιλίων εκατόν εξήντα εννέα ευρώ και τριάντα
πέντε λεπτών (1.169,35), πλέον του Φ.Π.Α.
Δ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από πόρους του
Δήμου Αγιάς, στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η
οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6116 και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
Ε. Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας ορίζεται το διάστημα μέχρι την 30/12/2017 από την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
ΣΤ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά
την υποβολή από τον ανάδοχο ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Αντώνης Ν. Γκουντάρας
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