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ΑΠΟΦΑΣΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 
 
ΘΕΜΑ: Πραγµατοποίηση µίας αφηγηµατικής χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης, στο 

χώρο της Παιδικής Βιβλιοθήκης, µε τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης. 

 

 
Έχοντας λάβει υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 

Προµηθειών και Υπηρεσιών »  

3) Τις διατάξεις της παρ. 9 εδ. 2 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (∆.Κ.Κ.) 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) Την ανάγκη του ∆ήµου για την πραγµατοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων προς όφελος 

των πολιτών.   

6) Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η υπ’ αριθµ. 1676/29-11-

2017  Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης. 

7) Τη µε αριθ. 586/17 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε Α∆Α: ΨΒ6ΣΩΗ∆-Μ∆3  

σύµφωνα µε την οποία έχει ψηφιστεί και διατεθεί συνολική πίστωση ποσού 210 €, 

συµπεριλαµβανοµένων των νόµιµων κρατήσεων, που θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6471.01 

του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε.2017. 

8) Τη µε αριθ. 46862/2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης µε Α∆Α: Ω3ΛΞΩΗ∆-4Ξ∆ 

9) Τη µε αριθ.  1933/2017 Απόφαση ∆ιενέργειας της εκδήλωσης µε Α∆Α: Ω4ΛΟΩΗ∆-

1ΑΛ 

10) Τη µε αρ. πρωτ. 48289 /27-12-2017  προσφορά της εµψυχώτριας Κων/νας Γιώτη. 

11)Την αξιολόγηση της υπηρεσίας 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΣΘ5ΩΗΔ-4Ψ5



 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Την απευθείας ανάθεση στην εµψυχώτρια Κων/να Γιώτη, µε έδρα Παραλία Πανόρµου, 

Φωκίδας,ΤΚ:33058 , τηλ.επικοινωνίας:6977313228,  ΑΦΜ: 047412384, ∆.Ο.Υ. Άµφισσας, 

για την πραγµατοποίηση µίας αφηγηµατικής χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης στο χώρο της 

Παιδικής Βιβλιοθήκης µε τίτλο «Κατσικάνταροι και λαλλαγγίτες: ιστορίες και 

παραδόσεις για το δωδεκαήµερο» στις 29 ∆εκεµβρίου και ώρα 11:00-13:00, 

προϋπολογιζόµενης συνολικής αξίας 210,00€, συµπεριλαµβανοµένου φόρου 20% και 

χαρτ.3,6%, που θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6471.01 του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε.2017, 

διότι η προσφορά της ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της υπηρεσίας και τηρείται το 

προσήκον µέτρο. 

Η πληρωµή του συµβατικού ποσού θα γίνει µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος 

πληρωµής, µετά την έκδοση του νόµιµου παραστατικού και την προσκόµιση των νόµιµων 

δικαιολογητικών από την δικαιούχο.  

 

 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ 
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