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ΑΠΟΦΑΣΗ 
Εκτέλεσης παροχής µε απευθείας ανάθεση. 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις ∆ιατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 209, του Ν. 3463/2006. 
2. Τις ∆ιατάξεις της παρ. 13, του άρθρου 20, του Ν.3731/2008. 
3. Τις ∆ιατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995. 
4. Τις ∆ιατάξεις του Π.∆. 28/1980. 
5. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Κ.Φ.Α.Σ. (Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών) Ν. 

4093/2012, όπως τροποποιήθηκε µε το αρ. 51 του Ν. 4223/2013. 
6. Τις διατάξεις της παρ. 5 του αρθ.51 του Ν. 4223/2013. 
7. Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθ.6 του Κ.Φ.Α.Σ., όπως συµπληρώθηκε µε την παρ.3 του αρθ.51 

του Ν. 4223/2013. 
8. Τις ∆ιατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4308/2014. 
9. Το γεγονός ότι οι ∆ήµοι ανήκουν στα πρόσωπα της παρ.1 του αρθ.3 του Κ.Φ.Α.Σ. 
10. Το µε αριθµ. πρωτ. 47091/06-07-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και 

Ανθρώπινου ∆υναµικού, που αφορά στην ανάγκη των υπηρεσιών τακτοποίησης αρχείου των 
∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών της ∆ηµοτικής Κοινότητας Θρακοµακεδόνων. 

11. Την µε αριθµ. Γ-424/13-07-2015 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 
12. Την µε αριθµ. 534/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α.∆.Α.: ΩΙ2ΨΩΨ8-ΤΚΩ), που 

αφορά στην έγκριση αναγκαιότητας παροχής υπηρεσιών τακτοποίησης αρχείου των ∆ιοικητικών 
και Οικονοµικών Υπηρεσιών της ∆ηµοτικής Κοινότητας Θρακοµακεδόνων, µε τίτλο κτήσης 
υπηρεσιών και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 4.900,00€, για τις ανωτέρω υπηρεσίες.  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Α. Τη διενέργεια της παροχής υπηρεσιών τακτοποίησης αρχείου των ∆ιοικητικών και Οικονοµικών 
Υπηρεσιών της ∆ηµοτικής Κοινότητας Θρακοµακεδόνων, µε απευθείας ανάθεση, συνολικού ποσού 
4.900,00€. 

Β. Κατακυρώνει την παροχής υπηρεσιών τακτοποίησης αρχείου των ∆ιοικητικών και Οικονοµικών 
Υπηρεσιών της ∆ηµοτικής Κοινότητας Θρακοµακεδόνων, στον κο ∆ηµήτριο Αλεπίδη, συνολικού ποσού 
4.900,00€, µε τη σύνταξη τίτλου κτήσης, εντός των προθεσµιών που προβλέπονται στις παρ. 14 & 15 
του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ., στον οποίο θα περιλαµβάνονται τα στοιχεία των συµβαλλοµένων, καθώς 
και τα στοιχεία της συναλλαγής.    

Η σχετική δαπάνη, ποσού 4.900,00€, θα βαρύνει τον Κ.Α. 00-6495.001, προϋπολογισµού εξόδων του 
∆ήµου, οικονοµικού έτους 2015. 
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