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ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

Θέμα: Ανάθεση της παροχής υπηρεσιών μετακίνησης των μελών της αντιπροσωπείας του 

Δήμου Lauf της Γερμανίας. 

 

Έχοντας υπόψη: 

1) την υπ΄αριθμ. 65/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί «Έγκρισης 2ης 

αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2022 (απόφαση αρ. 124/2022 Ο.Ε.) Δήμου 

Δράμας» 

2) την υπ΄αριθμ. 66/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί «Έγκρισης εξόδων 

φιλοξενίας αποστολής αδελφοποιημένου Δήμου Lauf  Γερμανίας με το Δήμο Δράμας». 

3) την υπ΄αριθμ. 165/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί «Εξειδίκευσης 

πίστωσης για τη φιλοξενία αποστολής του αδελφοποιημένου Δήμου Lauf Γερμανίας». 

4) Την ανάγκη παροχής υπηρεσιών μετακίνησης των μελών της αντιπροσωπείας του Δήμου 

Lauf της Γερμανίας. 

 

Για τους παραπάνω λόγους συντάχτηκε μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης, 

που αφορά στη παροχή υπηρεσιών μετακίνησης των 32 μελών  της αντιπροσωπείας του 

Δήμου Lauf της Γερμανίας,  στο πλαίσιο της επίσκεψής τους, όπως παρακάτω:  

 

Μετακίνηση με λεωφορείο από Δράμα προς αεροδρόμιο Θες/νικης και αντίστροφα η 

επιστροφή (05/05/2022, ημέρα Πέμπτη). 

 

Εσωτερική μετακίνηση με λεωφορείο, από το ξενοδοχείο Δράμας προς το εστιατόριο (και 

βράδυ ) και αντίστροφα (06/05/2022, ημέρα Παρασκευή). 

 

Μετακίνηση με λεωφορείο, από το ξενοδοχείο Δράμας προς την Ιερά Μονή 

Εικοσιφοινίσσης, Λυδία, Φιλίππους, Καβάλα, Οινοποιείο, επιστροφή στο ξενοδοχείο 

Δράμας, εστιατόριο (και βράδυ ) και αντίστροφα (07/05/2022, ημέρα Σάββατο). 

 

Μετακίνηση με λεωφορείο, από το ξενοδοχείο Δράμας προς το αεροδρόμιο Θες/νικης 

(08/05/2022, ημέρα Κυριακή). 

 

 

Τιμή υπηρεσιών μετακίνησης 1.504,42 € + 13% ΦΠΑ  

 

Προτείνουμε την έκδοση απόφασης απ’ ευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας αυτής, συνολικής 





προεκτιμώμενης δαπάνης για ποσό ύψους 1 700,00 € με το Φ.Π.Α. (1.504,42 € χωρίς 

Φ.Π.Α.). 

 

Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117Α του 

Ν.4412/2016. 

Συμπληρωματικά σας γνωρίζουμε ότι για την κάλυψη της ζητούμενης δαπάνης υπάρχουν 

εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Κ.Α. 00.6442.01 με τίτλο «Έξοδα φιλοξενίας» του 

προϋπολογισμού του Δήμου μας οικ. έτους 2022. 

 

CPV: 63510000-7 (Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων) 

  

 

                                                                          Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη  

                                                                 Του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης    

 

 

                                                                             Αθανασία Παπατολίδου                                                     




