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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Η δαπάνη αφορά παροχή υπηρεσιών για την  συµµετοχή του ∆ήµου Ζαγοράς-

Μουρεσίου συνδιοργανωτή της εν λόγω εκδήλωσης µε τίτλο: «Εκδήλωση για 

τα µανιτάρια και τα βότανα του Πηλίου», εγγεγραµµένη στο Κ.Α. 00-6443.01 

– ∆απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών. Η εκδήλωση θα 

πραγµατοποιηθεί στο ∆.∆.Μακρυρράχης το Σάββατο 13 και την Κυριακή 14 

Οκτωβρίου 2018. Για την συνδιοργάνωση αυτή θα δαπανηθεί από τον ∆ήµο 

Ζαγοράς-Μουρεσίου το ποσό των επτακοσίων πενήντα ευρώ (750,00€) συµπ. 

ΦΠΑ. 

Η εκδήλωση θα περιλαµβάνει εδέσµατα προς τους επισκέπτες και τους δηµότες 

του ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου. 

 

 

Η δαπάνη των ανωτέρω υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 750,00€,  

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Η δαπάνη είναι εγγεγραµµένη στον ΚΑ: 00-

ΠΡΟΣ 

 

Τoν κ. Κοτρούτσο Σταµάτιο 
 

 

 

Στο Βόλο 

Ζαγορά, 10.10.2018 

Αριθ. Πρωτ.: 11633 
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6443.01  του προϋπολογισµού του τρέχοντος οικ. έτους. Έχει εγκριθεί µε την 

υπ’ αρίθµ 264/2018 απόφαση του ∆.Σ. περί 6ης Αναµόρφωσης του 

προϋπολογισµού έτους 2018 και η οποία εγκρίθηκε µε την 

1597/92798/03.07.2018 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας 

Στερεάς Ελλάδας – Τµήµα ∆ιοικητικού Οικονοµικού Ν. Μαγνησίας Οι κάθε 

είδους φόροι, εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων κλπ καθώς και κάθε 

άλλη δαπάνη βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 

 

Παρακαλούµε, να µας αποστείλετε σχετική προσφορά µέχρι στις  11/10/2018 

και ώρα 12:00 µ.µ. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 2, παρ. 1, εδ. 31 του ν. 4412/2016, ως απευθείας 

ανάθεση νοείται η διαδικασία ανάθεσης χωρίς εκ των προτέρων δηµοσιότητα, 

στο πλαίσιο της οποίας οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αναθέτουν 

σύµβαση στο φορέα της επιλογής τους, κατόπιν έρευνας αγοράς και 

διαβούλευσης µε έναν ή περισσότερους οικονοµικούς φορείς.  

Συνεπώς, οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς έχουν την ευχέρεια να 

απευθύνονται σε συγκεκριµένους οικονοµικές φορείς της επιλογής τους.  

Περαιτέρω, η ευχέρεια αυτή δεν αποκλείει την πιθανότητα άλλος  

οικονοµικός φορέας να υποβάλει προσφορά στο πλαίσιο της 

διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης. Στην περίπτωση αυτή, η 

αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας θα πρέπει να εξετάσει και την εν 

λόγω προσφορά. 

 

 

 

 

 

 

 

Για το Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών 

Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας 

Ο Προϊστάµενος 

 

ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ∆ΗΜΟΣ 

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 


