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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
Αριθμ. Πρωτ.:312/09-10-2020

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσίας «Δαπάνες διαμονής στα
πλαίσια δράσεων για την τουριστική ανάδειξη

και προβολή των αξιοθέατων του

Δήμου Αγιάς»
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 309/2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ
Έχοντας λάβει υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120
4. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (Α’87), όπως τροποποιήθηκε
από το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (Α’133)
5. Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών
6. Την υπ’ αριθμ. 204/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς περί
«Ψήφισης Προϋπολογισμού, Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης – Στοχοθεσίας
και Ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος Έργων, οικονομικού έτους 2020»
7. Την υπ’ αριθμ. 147/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς περί
«Έγκριση της 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020
και της 5ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων 2020».
8. Το υπ’ αριθμ. 10202/09-10-2020 πρωτογενές αίτημα του Γραφείου Δημάρχου
9. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου
στο ΚΑ: 00.6433.04
10.α)Την

υπ’

αριθμ.

645/09-10-2020

απόφαση

ανάληψης

υποχρέωσης

(ΑΔΑ:664ΨΩ6Ι-2ΓΑ) και β)τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής
Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης,
για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ
1α

του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο

Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 645
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11.Την υπ΄αριθ. 10213/09-10-2020 Πρόσκληση του Δήμου μας προς την
Τσιντζιράκου Ελένη «Ενοικιαζόμενα Διαμερίσματα»
12.Την υποβληθείσα προσφορά
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «Δαπάνες διαμονής στα
πλαίσια δράσης για την τουριστική ανάδειξη και προβολή των αξιοθέατων
του Δήμου Αγιάς», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Β. Ο Δήμος μας πρόκειται να προβεί στη φιλοξενία εννέα ατόμων που πρόκειται
να επισκεφθούν το Δήμο μας κατά το χρονικό διάστημα από 09/10/2020 έως
11/10/2020, στα πλαίσια των δράσεων για την τουριστική προβολή και ανάδειξη
των αξιοθέατων του Δήμου μας (tour operators).
Κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας τους καθίσταται αναγκαία η διαμονή τους,

σε

καταλύματα εντός των ορίων του Δήμου Αγιάς, τα οποία να καλύπτουν πλήρως τις
ανάγκες τους.
Ο Προϋπολογισμός της ανωτέρω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 1.350,00
ευρώ μαζί με το ΦΠΑ 13%.
Γ. Αναθέτουμε την εκτέλεση της ως άνω υπηρεσίας στην Τσιντζιράκου Ελένη
«GARDEN HOUSE» «Ενοικιαζόμενα Διαμερίσματα», με διεύθυνση Βελίκα- Αγιάς
Τ.Κ.:

40003,

Α.Φ.Μ.:046662480

Δ.Ο.Υ.:

Λάρισας,

τηλ.

επικοινωνίας:

2494052308, έναντι συνολικής αμοιβής 1.350,00€.
Δ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από
πόρους του Δήμου Αγιάς, στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει
εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6433.04 και έχει
εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
Ε.

Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με

την έκδοση εντάλματος

πληρωμής, μετά την υποβολή από την ανάδοχο του αντίστοιχου παραστατικού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
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