
 1 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ   

ΔΗΜΟΣ ΑΓIΑΣ                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                                                                             ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ                     

                                                                             Αριθμ. Πρωτ.:149/28-05-2021 

 

 

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσίας « Δράσεις για τουριστική 

προβολή  και ανάδειξη αξιοθέατων του Δήμου Αγιάς» 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 147/2021 

 

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. 01/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς περί 

«Ψήφισης Προϋπολογισμού, Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης – Στοχοθεσίας 

και Ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος Έργων, οικονομικού έτους 2021» 

7. Το υπ’ αριθμ. 5777/25-05-2021 πρωτογενές αίτημα του Γραφείου Τουρισμού 

8. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου 

στο ΚΑ: 00.6435.01 

9. α)Την υπ’ αριθμ. 473/28-05-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

(ΑΔΑ:67ΖΘΩ6Ι-3ΙΣ) 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 473 

10. Την υπ΄αριθ. 6053/28-05-2021 Πρόσκληση του Δήμου μας προς την εταιρεία 

Norma Group 

11. Την υποβληθείσα προσφορά   
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «Δράσεις για τουριστική 

προβολή  και ανάδειξη αξιοθέατων του Δήμου Αγιάς», με τη διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης. 

Β. Στα πλαίσια των δράσεων για την τουριστική προβολή του Δήμου Αγιάς  και την 

ανάδειξή του ως ελκυστικού προορισμού διακοπών, πρόκειται να πραγματοποιηθεί 

το Σάββατο 29/05/2021  επίσκεψη γνωριμίας  από tour operators της Βορείου 

Ελλάδας (25 άτομα),  με στόχο τη γνωριμία τους με τον τόπο μας.   

Το ημερήσιο αυτό ταξίδι θα περιλαμβάνει: 

• Μεταφορά από και προς τη Θεσσαλονίκη 

• Ξενάγηση 

• Ημερήσιο Γεύμα 

• Coffee break 

Ο Προϋπολογισμός της ανωτέρω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 1.500,00 

ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%. 

Γ. Αναθέτουμε την εκτέλεση της διοργάνωσης του ως άνω ταξιδιού, στην εταιρεία 

NORMA GROUP ΙΚΕ, με διεύθυνση Ηπείρου 76 Λάρισα Τ.Κ. 41222 , 

Α.Φ.Μ.801201079, Δ.Ο.Υ. Λάρισας, Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 151611140000, τηλ. 

επικοινωνίας: 2410616722, έναντι συνολικής αμοιβής 1.860,00€.  

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. 00.6435.01 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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