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ΑΠΟΦΑΣΗ 359/2015
Θέμα: Απευθείας ανάθεση ταξιδιωτικών υπηρεσιών «Δαπάνες διαμονής, διατροφής και
μετακινήσεων» για το πρόγραμμα FOCUS.

Ο Δήμαρχος Αγιάς
Έχοντας λάβει υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
2) Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
3) Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
4) Την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπ.
Οικονομικών
5) Την υπ΄ αριθ. 336/2015 απόφαση του Διατάκτη
6) Την υπ’ αριθ. 113/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση πίστωσης
συνολικού ποσού 23.000,00€ σε βάρος του Κ.Α.: 02.00.6434.01 του προϋπολογισμού
του Δήμου έτους 2015
7) Το υπ’ αριθμ. 2015-1431/001-001 του Ευρωπαϊκού Οργανισμού EACEA (Εκτελεστικός
Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισμού) της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το Πρόγραμμα “FOCUS” “Stimulating new forms of active civic
participation through focus on Social and Solidarity Economy” υλοποιείται στο πλαίσιο
του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες»/ “Europe for citizens”.
8) Τη μελέτη με αριθ. 31/2015 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγιάς για την παροχή
των Υπηρεσιών Δαπάνες διαμονής, διατροφής και μετακινήσεων ευρωπαϊκού
προγράμματος.
9) Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή της παραπάνω υπηρεσίας
Αποφασίζουμε
1. Εγκρίνουμε την με αριθ. 31/2015 (Τεχνική περιγραφή, Ενδεικτικό τιμολόγιο, Συγγραφή
υποχρεώσεων) της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγιάς για την παροχή των υπηρεσιών
δαπάνες διαμονής, διατροφής και μετακινήσεων ευρωπαϊκού προγράμματος, όπως
επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
2. Αναθέτουμε απευθείας την υπηρεσία «Δαπάνες διαμονής, διατροφής και μετακινήσεων»
για το πρόγραμμα FOCUS, στην Συνεδριακή ΕΠΕ με έδρα τη Λεωφόρο Στ. Νιάρχου, Ιωάννινα ,
ΑΦΜ 999808542, ΔΟΥ: Ιωαννίνων, αντί του συνολικού ποσού των 23.000,00 €,
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α.: 02.00.6434.01 «Δαπάνες διαμονής,
διατροφής και μετακινήσεων».
Ύστερα από τα ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα, η οποία υπογράφεται, αναρτάται στο
διαδίκτυο, δημοσιοποιείται από την ιστοσελίδα του Δήμου Αγιάς και κοινοποιείται αρμοδίως.
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