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Αρ. Απόφασης 13/2020 

ΘΕΜΑ: Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την  παροχή υπηρεσίας της συναυλίας  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Έχοντας λάβει υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.) 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ.Α 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

4. Τις διατάξεις του άρθ.2 του Π.Δ. 80/2016 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 

6. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 

7. Το με αριθμό 401-3/09/2020 πρωτογενές αίτημα του Κ.Π.Α.Π.Ν.Π. (ΑΔΑΜ 

20REQ007259500) 

8. Το με αριθμό 400-3/09/2020 τεκμηριωμένο αίτημα του Κ.Π.Α.Π.Ν.Π. 

9. Την υπ’ αριθμ. 27/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑM 

20REQ007269246) ποσού 7.750,00 ευρώ που θα βαρύνει τον ΚΑ 02.15.6114.01 του 

προϋπολογισμού εξόδων 2020 του Κ.Π.Α.Π.Ν.Π.   

10. Την υπ’αριθμ. 15/2020 Απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Π.Α.Π.Ν.Π. 

11. Την υπ΄ αριθμό 409/7-09-2020  πρόσκληση του Κ.Π.Α.Π.Ν.Π. 

12. Τη μελέτη που έχει συνταχθεί από το Κ.Π.Α.Π.Ν.Π. του  Δήμου Διδυμοτείχου 

13.  Την οικονομική προσφορά της εταιρείας  «Εναλλαγές Δημιουργίας  ΑΜΚΕ»  με αρ. 

πρωτ. 412/8-09-2020 

14. Την ανάγκη του Κ.Π.Α.Π.Ν.Π. για την παροχή υπηρεσίας 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές για την παροχή υπηρεσίας συναυλίας σύμφωνα με τη 

μελέτη που έχει συνταχθεί από το Κ.Π.Α.Π.Ν.Π. του  Δήμου Διδυμοτείχου κατόπιν εντολής 

του.  

2. Εγκρίνει την εκτέλεση της απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσίας της 

συναυλίας, ποσού 7.750,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24% με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  

λόγω ποσού. 

 
3. Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 7.750,00 ευρώ με ΦΠΑ 24 %, θα 

βαρύνει τον Κ.Α. 02.15.6114.01 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 με τίτλο 

«Αμοιβές συναυλιών» με εγγεγραμμένη δαπάνη στον προϋπολογισμό ποσό 8.000,00 ευρώ.  

ΑΔΑ: Ω181ΟΚ8Ζ-ΒΓΚ



4. Αναθέτει την εκτέλεση της παραπάνω υπηρεσίας στην εταιρεία  «Εναλλαγές Δημιουργίας  

ΑΜΚΕ», με Α.Φ.Μ 996797530, Δ.Ο.Υ Α’ Αθηνών, Δ/νση: Ρόμβης 20, Αθήνα, Τ.Κ.:10652,  

τηλ.επικοιν.:6948604305, έναντι του ποσού των 7.750,00 ευρώ, με Φ.Π.Α. 24% .  

Συγκεκριμένα: 

Στην συναυλία θα συμμετέχει ο Διεθνούς φήμης συνθέτης & πιανίστας Στέφανος Κορκολής  

η εξαιρετική ερμηνεύτρια, Σοφία Μανουσάκη και ο Χρήστος Φωτίδης στην απαγγελία- 

παρουσίαση. Επίσης θα συμμετέχουν και δυο μουσικοί που θα παίζουν πνευστά και 

έγχορδα μουσικά όργανα. Οι παραπάνω  θα μας χαρίσουν ένα βράδυ γεμάτο νότες και 

εικόνες, χρώματα και συναισθήματα, τραγούδια γεμάτα ιστορία και ένα πρόγραμμα που 

αψηφά την ροή του χρόνου και όλα μοιάζουν σαν να έγιναν σήμερα. Με επιλεγμένες 

συνθέσεις του Στέφανου Κορκολή και βέβαια τραγούδια μεγάλων συνθετών που έμειναν 

στην ιστορία: Θεοδωράκη, Χατζηδάκη, Ξαρχάκου, Λοϊζου και Πλέσσα. Απαραίτητη 

προϋπόθεση να υπάρχει ένας ενορχηστρωτής και ένας επόπτης. Η διάρκεια της συναυλίας 

ορίζεται στις 2 ώρες περίπου. Λόγω των μέτρων του covid19, ο αριθμός των θεατών θα 

είναι περιορισμένος.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ Φ.Π.Α ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ 6.250,00 ευρώ 1.500,00 ευρώ 7.750,00 ευρώ 

 

5. Ο χρόνος περαίωσης της υπηρεσίας ορίζεται στις 11 Σεπτεμβρίου 2020, στο Δημοτικό 

Στάδιο Διδυμοτείχου. 

6.Η πληρωμή του συμβατικού ποσού 7.750,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24 % 

θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής μετά την παραλαβή από την αρμόδια 

επιτροπή και την υποβολή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου. 

 

Ο Πρόεδρος του Κ.Π.Α.Π.Ν.Π. 

                                                              ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 

ΑΔΑ: Ω181ΟΚ8Ζ-ΒΓΚ
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