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Θέμα: Έγκριση απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσίας για την 
διοργάνωση της συναυλίας «ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ» με το Στέφανο Κορκολή 
και τη Σοφία Μανουσάκη  στις 12 Σεπτεμβρίου 2020 
 

 
Α Π Ο Φ Α ΣΗ  

 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της περίπτ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 
και τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/19. 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 118 και 32 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.  1313/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 
7. Την υποβληθείσα προσφορά. 
8. Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων έτους 

2020. 
Ότι για την απρόσκοπτη λειτουργία του δήμου, απαιτείται η παροχή της    
υπηρεσίας για την διοργάνωση της συναυλίας «ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ» 
με το Στέφανο Κορκολή και τη Σοφία Μανουσάκη στις Φέρες το 
Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2020 στο υπαίθριο θέατρο Κοτζιά, στα 
πλαίσια των «ΒΗΡΕΙΩΝ 2020», τηρουμένων των οδηγιών και 
συστάσεων της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Covid_19 του 
Υπουργείου Υγείας. Ο Στέφανος Κορκολής, μαζί με την εξαιρετική 
ερμηνεύτρια Σοφία Μανουσάκη, θα μας διηγηθεί με νότες τις δικές του 
μουσικές ιστορίες. 

 ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ 

 ΚΗΜΔΗΣ 
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Ιστορίες για τραγούδια που αγάπησε στα εφηβικά και νεανικά του 
χρόνια, τραγούδια σπουδαίων τραγουδοποιών που ενορχήστρωσε, 
επιλεγμένες συνθέσεις του που ερμήνευσαν μεγάλοι ερμηνευτές και 
πολλά αλλά τραγούδια που ερμήνευσε ο ίδιος όπως και πιανιστικές  – 
ορχηστρικές του συνθέσεις και βέβαια τραγούδια  μεγάλων 
δημιουργών που έμειναν για πάντα στην ιστορία. 
Για την υλοποίηση της παραπάνω διοργάνωσης είναι απαραίτητα:  
1. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ( ο Στέφανος Κορκολής, η Σοφία 
Μανουσάκη, ένας κιθαρίστας, ένας σαξόφωνο-φλάουτο, ένας τύμπανα-
κρουστά, συμπεριλαμβανομένων ασφαλιστικών εισφορών)  ποσού 
3.106,00€ με ΦΠΑ 
2. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ποσού 1.000,00€ με ΦΠΑ 

           3. ΔΙΑΜΟΝΗ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ ποσού 500,00€ με ΦΠΑ.  
4. ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, 
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ ποσού 2.500,00€ ΜΕ ΦΠΑ,    
συνολικού προϋπολογισμού 7.106,00€ με ΦΠΑ, η οποία λόγω ποσού 
μπορεί να ανατεθεί απευθείας. 

9. Την αριθ. 1662/27007/04-09-2019 απόφαση του Δημάρχου που αφορά 
μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης & 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 υπηρεσίας για την διοργάνωση της 
συναυλίας «ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ» με το Στέφανο Κορκολή και τη 
Σοφία Μανουσάκη στις Φέρες το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2020 στο 
υπαίθριο θέατρο Κοτζιά, στα πλαίσια των «ΒΗΡΕΙΩΝ 2020», 
τηρουμένων των οδηγιών και συστάσεων της Επιτροπής 
Εμπειρογνωμόνων Covid_19 του Υπουργείου Υγείας. Ο Στέφανος 
Κορκολής, μαζί με την εξαιρετική ερμηνεύτρια Σοφία Μανουσάκη, θα 
μας διηγηθεί με νότες τις δικές του μουσικές ιστορίες. 
Ιστορίες για τραγούδια που αγάπησε στα εφηβικά και νεανικά του 
χρόνια, τραγούδια σπουδαίων τραγουδοποιών που ενορχήστρωσε, 
επιλεγμένες συνθέσεις του που ερμήνευσαν μεγάλοι ερμηνευτές και 
πολλά αλλά τραγούδια που ερμήνευσε ο ίδιος όπως και πιανιστικές  – 
ορχηστρικές του συνθέσεις και βέβαια τραγούδια  μεγάλων 
δημιουργών που έμειναν για πάντα στην ιστορία. 
Για την υλοποίηση της παραπάνω διοργάνωσης είναι απαραίτητα:  
1. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ( ο Στέφανος Κορκολής, η Σοφία 
Μανουσάκη, ένας κιθαρίστας, ένας σαξόφωνο-φλάουτο, ένας τύμπανα-
κρουστά, συμπεριλαμβανομένων ασφαλιστικών εισφορών) ποσού 
3.106,00€ με ΦΠΑ 
2. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ποσού 1.000,00€ με ΦΠΑ 

           3. ΔΙΑΜΟΝΗ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ ποσού 500,00€ με ΦΠΑ.  
4. ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ,     
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ ποσού 2.500,00€ με ΦΠΑ,    
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με απευθείας ανάθεση, συνολικού προϋπολογισμού 7.106,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Β. Αναθέτουμε την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας στην εταιρεία 
ΕΝΑΛΛΑΓΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΜΚΕ, με ΑΦΜ 996797530 Δ.Ο.Υ. Α’ 
ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΡΟΜΒΗΣ 20, ΑΘΗΝΑ, τηλ. επικοινωνίας 
6948604305, έναντι του ποσού των 7.106,00 € συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ. 

Γ. Εγκρίνουμε την υπ’ αρ. 105/2020 τεχνική περιγραφή. 

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

Ε. Η διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 7.106,00€ σε βάρος του Κ.Α. 
00.6443.007 με τίτλο «Δαπάνες για “ΒΗΡΕΙΑ 2020”» του 
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2020 έγινε με απόφαση ανάληψη 
δαπάνης. 

ΣΤ. Η πληρωμή της συμβατικής αξίας ποσού 7.106,00 € θα γίνει με την 
υποβολή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου  και με την έκδοση 
εντάλματος πληρωμής.  

 
 

Αλεξανδρούπολη    11/09/2020 
 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
Δ/ΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 
 
 

ΚΙΖΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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