
 

        
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ 
ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ                                                         

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 
08/03/2019 
Αρ. Πρωτ. 7092 

Γ/NΖ  ΟΗΚ/ΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 
ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ, ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ, 
ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ & ΑΠΟΘΖΚΖ     
ΣΖΛ.:2555350078      
                                                           Καταχωριστεο  
                                                           στο ΚΖΜΓΖ 

 

 
Θέμα: Έγκπιζη απεςθείαρ ανάθεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ παποσήρ ςπηπεζίαρ, για ηην 
αμοιβή μοςζικού ζςγκποηήμαηορ, ζηα πλαίζια ηυν Αποκπιάηικυν εκδηλώζευν ζηην 
Αλεξανδπούπολη, πποϋπολογιζμού 10.540,00€ 

 
Α Π Ο Φ Α Ζ   53 /2019 

ΣΟΤ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ 
 
Έσονηαρ ςπότη: 

1. Σιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 58 ηος Ν. 3852/2010. 
2. Σιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 118 ηος Ν. 4412/2016. 
3. Σιρ διαηάξειρ ηηρ παπ. 9 ηος άπθπος 209 ηος Ν. 3463/2006, όπυρ 

πποζηέθηκε με ηην παπ. 13 ηος άπθπος 20 ηος Ν. 3731/2008 και διαηηπήθηκε 
ζε ιζσύ με ηην πεπίπηυζη 38 ηηρ παπ. 1 ηος άπθπος 377 ηος Ν. 4412/2016. 

4. Σην παπ. 4 ηος άπθπος 209 ηος Ν. 3463/2006, όπυρ αναδιαηςπώθηκε με ηην 
παπ. 3 ηος άπθπος 22 ηος Ν. 3536/2007. 

5. Σιρ διαηάξειρ ηος Ν. 4555/2018 Ππόγπαμμα «Κλειζθένηρ Ι». 
6. Σο γεγονόρ όηι η ζςγκεκπιμένη ςπό διενέπγεια δαπάνη έσει αναληθθεί νόμιμα 

με ηην απιθμ. 474/2019 απόθαζη ανάλητηρ ςποσπέυζηρ. 
7. Σην ςποβληθείζα πποζθοπά. 
8. Σιρ πιζηώζειρ πος έσοςν εγγπαθεί ζηον πποϋπολογιζμό εξόδυν έηοςρ 2019. 
9. Όηι για ηην αππόζκοπηη λειηοςπγία ηος δήμος, απαιηείηαι η παποσή ηηρ 

ςπηπεζίαρ αμοιβή μοςζικού ζςγκποηήμαηορ  ζηα πλαίζια ηυν Αποκπιάηικυν 
εκδηλώζευν ζηην Αλεξανδπούπολη πος θα ππαγμαηοποιηθούν ζηιρ 09 
Μαπηίος 2019 ζηο πάπκο Δθνικήρ Ανεξαπηηζίαρ, η οποία λόγυ ποζού 
μποπεί να αναηεθεί απεςθείαρ. 

10. Σην απιθ. 57328/16-9-2014,58262/19-9-2014 απόθαζη ηος Γημάπσος πος 
αθοπά μεηαβίβαζη απμοδιοηήηυν ζηον Ανηιδήμαπσο Γ/κυν-Οικονομικών 
Τπηπεζιών για ππομήθειερ αγαθών μέσπι ηα σπημαηικά όπια απεςθείαρ 
ανάθεζηρ και παποσήρ ςπηπεζιών για ηα σπημαηικά όπια μέσπι 20.000,00 €.  
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ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ 
 
Α. Δγκπίνοςμε ηην εκηέλεζη ηηρ επγαζίαρ για ηην παποσή ηηρ ςπηπεζίαρ αμοιβή 
μοςζικού ζςγκποηήμαηορ  ζηα πλαίζια ηυν Αποκπιάηικυν εκδηλώζευν ζηην 
Αλεξανδπούπολη πος θα ππαγμαηοποιηθούν ζηιρ 09 Μαπηίος 2019 ζηο πάπκο 
Δθνικήρ Ανεξαπηηζίαρ, ζςνολικού πποϋπολογιζμού 10.540,00€, με απεςθείαρ 
ανάθεζη. 
 

Β. Αναθέηοςμε ηην εκηέλεζη ηηρ ανυηέπυ επγαζίαρ για ηην παποσή ηηρ ςπηπεζίαρ 
αμοιβή μοςζικού ζςγκποηήμαηορ  ζηα πλαίζια ηυν Αποκπιάηικυν εκδηλώζευν ζηην 
Αλεξανδπούπολη πος θα ππαγμαηοποιηθούν ζηιρ 09 Μαπηίος 2019 ζηο πάπκο 
Δθνικήρ Ανεξαπηηζίαρ, ζηην κ. ΒΑΛΑΗ Υ ΣΤΛΙΑΝΗ, με ΑΦΜ 131176619, Γ.Ο.Τ.: 
Α’ ΛΑΡΙΑ, ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ & ΩΡΑΝΟΤ, ΣΚ 41447 ΛΑΡΙΑ, ηηλ. 
επικ. 6944958529, ένανηι ηος ποζού ηυν 10.540,00€. 

Γ. Δγκπίνοςμε ηην ηεσνική πεπιγπαθή. 

Γ. Οι επγαζίερ από ηο ζςγκεκπιμένο πάποσο θα εκηελούνηαι εθάπαξ και εθόζον 
πποκύπηει αναγκαιόηηηα παποσήρ ηηρ ζςγκεκπιμένηρ ςπηπεζίαρ. 

Δ. Η διάθεζη πίζηυζηρ ποζού   19.481,64€ ζε βάπορ ηος Κ.Α. 00.6443.004 με ηίηλο 
«Γαπάνερ εοπηαζμού Αποκπιάρ» ηος πποϋπολογιζμού εξόδυν έηοςρ 2019 έγινε με 
απόθαζη ηος Γημάπσος. 

Σ. Η πληπυμή ηηρ ζςμβαηικήρ αξίαρ ποζού 10.540,00€ θα γίνει με ηην έκδοζη 
ενηάλμαηορ πληπυμήρ, μεηά ηην ςποβολή ιζόποζος εξοθληηικού ηιμολογίος. 
 
 

  Ο ΑΝΣΙΓΗΜΑΡΥΟ 
 
 
 

      ΠΑΝΣΔΛΙΓΗ ΓΔΩΡΓΙΟ 
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