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ΧΡΗΣΗ 2018 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
06/03/2018 
Αρ. πρωτ.:7701 

Δ/NΣΗ  ΔΙΟΙΚ/ΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ, 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ,ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
ΤΗΛ.: 2551064178 

 

 

Θέμα: «Έγκριση απευθείας ανάθεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας για 
την έκδοση αεροπορικού εισιτηρίου του γλύπτη κ. Κων/νου Γεωργίου,από 

Αθήνα – Αλεξ/πολη & από Αλεξ/πολη – Αθήνα», προϋπολογισμού 260,24 €» 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Η  77/2018 

ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 
3. 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. 

4. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε 
με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

5. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί 
νόμιμα με την αριθμ. 283 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 

6. Την υποβληθείσα προσφορά. 
7. Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων έτους 

2018. 
8. Ότι για την απρόσκοπτη λειτουργία του δήμου, απαιτείται η παροχή της 

υπηρεσίας για την έκδοση αεροπορικού εισιτηρίου του γλύπτη κ. 
Κων/νου Γεωργίου,από Αθήνα – Αλεξ/πολη & από Αλεξ/πολη – Αθήνα, 
στα πλαίσια της επίσκεψής του για την ολοκλήρωση της τοποθέτησης 
του γλυπτού (το οποίο είναι δωρεά του ιδίου), η οποία λόγω ποσού 
μπορεί να ανατεθεί απευθείας. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Α. Εγκρίνουμε την εκτέλεση της εργασίας για την έκδοση αεροπορικού 
εισιτηρίου του γλύπτη κ. Κων/νου Γεωργίου,από Αθήνα – Αλεξ/πολη & από 
Αλεξ/πολη – Αθήνα, στα πλαίσια της επίσκεψής του για την ολοκλήρωση της 
τοποθέτησης του γλυπτού (δωρεά του ιδίου), προϋπολογισμού 260,24 €, με 
απευθείας ανάθεση. 

Β. Αναθέτουμε την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας για την έκδοση 
αεροπορικού εισιτηρίου του γλύπτη κ. Κων/νου Γεωργίου,από Αθήνα – 
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Αλεξ/πολη & από Αλεξ/πολη – Αθήνα, στα πλαίσια της επίσκεψής του για την 
ολοκλήρωση της τοποθέτησης του γλυπτού, στην κ. ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – ΛΕΩΝ TOURS, με ΑΦΜ 043051398, Δ.Ο.Υ.: ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ, 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 14ης ΜΑΪΟΥ 51,  68100, ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ, τηλ.επικ.:2551027754, 
έναντι του ποσού των 260,24 €. 

Γ. Οι εργασίες από το συγκεκριμένο πάροχο θα εκτελούνται εφάπαξ και 
εφόσον προκύπτει αναγκαιότητα παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας. 

Δ. Η διάθεση πίστωσης ποσού 1.200,00 €, σε βάρος του Κ.Α. 00.6433.001 με 
τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα & έξοδα φιλοξενίας φυσικών 
προσώπων και αντιπροσωπειών», του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018, 
έγινε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Ε. Η πληρωμή της συμβατικής αξίας ποσού 260,24 €, θα γίνει με την έκδοση 
εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου. 
 

 

  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

 

 

 

ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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