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Θέμα: «Έγκριση απευθείας ανάθεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας για 
την κάλυψη δαπανών υπηρεσίας φύλαξης (security) του χώρου αγώνων 

Regatta 2019, από 24-7-2019 έως 28-7-2019, στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης 
με τον Ναυτικό Όμιλο Αλεξ/πολης (Ν.Ο.Α.)», προϋπολογισμού 2.000,00 €» 
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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. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 – Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι. 
6. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί 

νόμιμα με την αριθμ. 1298 απόφαση ανάληψης δαπάνης. 
7. Την υποβληθείσα προσφορά. 
8. Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων έτους 

2019. 
9. Ότι για την απρόσκοπτη λειτουργία του δήμου, απαιτείται η παροχή της 

υπηρεσίας για την κάλυψη δαπανών υπηρεσίας φύλαξης (security) του 
χώρου αγώνων Regatta 2019, από 24-7-2019 έως 28-7-2019, στο 
πλαίσιο συνδιοργάνωσης με τον Ναυτικό Όμιλο Αλεξ/πολης (Ν.Ο.Α.), η 
οποία λόγω ποσού μπορεί να ανατεθεί απευθείας.  

      Πιο συγκεκριμένα: Στις 24-28/07/2019 θα πραγματοποιηθεί το “11ο 
NOA Regatta Alexandroupolis 2019” ( Διεθνές Πρωτάθλημα Ιστιοπλοϊας) 
στην πόλη της Αλεξανδρούπολης εντάσσοντάς την στον παγκόσμιο χάρτη 
των διεθνών ιστιοπλοϊκών αγώνων. Ο αγώνας τελεί υπο την αιγίδα της 
Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας (Ε.Ι.Ο.) και είναι ενταγμένο στο 
διεθνές καλεντάρι της Παγκόσμιας Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας ISAF και 
της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας της κλάσης Optimist IODA για έβδομη 
συνεχή χρονιά. 
10. Την αριθ. 57328/16-9-2014,58262/19-9-2014 απόφαση του Δημάρχου 

που αφορά μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Δ/κων-
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Οικονομικών Υπηρεσιών για προμήθειες αγαθών μέχρι τα χρηματικά 
όρια απευθείας ανάθεσης και παροχής υπηρεσιών για τα χρηματικά 
όρια μέχρι 20.000,00 €.  
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Α. Εγκρίνουμε την εκτέλεση της εργασίας για την κάλυψη δαπανών 
υπηρεσίας φύλαξης (security) του χώρου αγώνων Regatta 2019, από 24-7-
2019 έως 28-7-2019, στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης με τον Ναυτικό Όμιλο 
Αλεξ/πολης (Ν.Ο.Α.), προϋπολογισμού 2.000,00 €, με απευθείας ανάθεση. 

Β. Αναθέτουμε την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας για την κάλυψη δαπανών 
υπηρεσίας φύλαξης (security) του χώρου αγώνων Regatta 2019, από 24-7-
2019 έως 28-7-2019, στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης με τον Ναυτικό Όμιλο 
Αλεξ/πολης (Ν.Ο.Α.), στην Ι.Ε.Π.Υ.Α. LIONS SECURITY ΜΟΝ. I.K.E. με ΑΦΜ 
800484225 Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗ 8, Τ.Κ. 
68100 τηλ. Επικοινωνίας: 2551031078, έναντι του ποσού των 2.000,00 €. 

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

Δ. Η διάθεση πίστωσης ποσού 9.932,67 €, σε βάρος του Κ.Α. 00.6441.001 με 
τίτλο «Δαπάνες συμμετοχής σε συνέδρια, συναντήσεις & διαλέξεις 
(συνδιοργάνωση)», του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2019, έγινε με 
απόφαση ανάληψης δαπάνης του Δημάρχου Αλεξ/πολης. 

Ε. Η πληρωμή της συμβατικής αξίας ποσού 2.000,00 €, θα γίνει με την 
έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή ισόποσου εξοφλητικού 
τιμολογίου. 
 

 

  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

 

 

 

ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

ΑΔΑ: 653ΠΩΨΟ-ΔΓΞ


		2019-07-24T09:20:41+0300
	Athens




