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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ - ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

    Ιωάννινα : 16/07/20 

    Αρίθμ. Πρωτ.: 38878/11024 

Πληρ.: Σεβαστή Κοσμά 
Ταχ. Δ/νση: Καπλάνη 7, 
 Ιωάννινα τ.κ 45444 
Τηλ.: 26513 61352 
FAX.: 26510 74441 
e-mail :skosma@ioannina.gr 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Θέμα: 

Έγκριση διενέργειας για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης  με τίτλο « 5ο CASTLE ROCK 
FESTIVAL»,  με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 
Έχοντας υπόψη: 

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

ii. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

iii. Τις διατάξεις του άρθρου 199 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 

εδ.  2  άρθρου 209   του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) 

iv. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με α.α. 749/2020 

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου. 

v. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει εκδοθεί το με αριθμ. Πρωτ. 

37568/3594/10-07-20 Τεκμηριωμένο Αίτημα για την έκδοση Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 

vi. Τις τεχνικές προδιαγραφές του Γραφείου Δημάρχου τμήμα Δημοσίων Σχέσεων συνολικού 

ποσού 8.000.00€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 

vii. Το πρωτογενές αίτημα με αριθμ. Πρωτ. 37482/3582/10-07-20, το οποίο έχει καταχωρηθεί 

στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με αριθμό Διαδικτυακής ανάρτησης 

Μητρώου (ΑΔΑΜ) 20REQ007023383 2020-07-14 και 20REQ007036768 2020-07-16 (ΟΡΘΗ 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 

viii. Την 10973/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ: 6ΔΕΟΩΕΩ-ΨΞΣ σύμφωνα με την 

οποία έχει ψηφιστεί και διατεθεί πίστωση ποσού 8.000,00€ σε βάρος του Κ.Α.: 00-6471.001 του 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, και η οποία έχει αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 20REQ007036920 2020-07-16   (εγκεκριμένο αίτημα) 

ix. Την αναγκαιότητα των υπηρεσιών καθώς ο Δήμος καλείται να καλύψει τις δαπάνες για τη 

μουσική σκηνή –ηχητικό και φωτιστικό εξοπλισμό-χρήση γεννήτριας και video στο πλαίσιο 

καθιερωμένων καλοκαιρινών εκδηλώσεων  για την ψυχαγωγία που θα πραγματοποιηθούν στις 
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21 και 22 Ιουλίου  τόσο των κατοίκων της πόλης μας όσο και τους επισκέπτες. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια  των   υπηρεσιών για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης  με τίτλο 

«5ο CASTLE ROCK FESTIVAL», συνολικού ποσού  8.000,00 ευρώ με ΦΠΑ  ,  με τη διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης. 

 Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται από  το γραφείο Δημάρχου τμήμα 

Δημοσίων Σχέσεων  συνολικού προϋπολογισμού 8.000,00€ με Φ.Π.Α. . 

    Γ. Η αξιολόγηση των προσφορών για την εν λόγω προμήθεια θα διενεργηθεί από την αρμόδια 

Υπηρεσία του Δήμου,  χωρίς να απαιτείται η συγκρότηση συλλογικού οργάνου για το σκοπό αυτό 

(άρθρο 118 παρ. 2 του Ν. 4412/2016), εντός τριών ημερών από την παραλαβή των προσφορών. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 

ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ 
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