
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Πρέβεζα   7-4-2017

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                                                 Αρ πρωτ   9113  

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                                                                 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ                                                 

                                                                                                             

Αρμόδιος υπάλληλος Τσεπραηλίδου Σοφία 

Τηλ 2682360643 Fax:  2682 360644

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  
173   /2017

<<Απευθείας ανάθεση προμήθειας -τοποθέτησης περσίδων στον 4ο  Παιδικό Σταθμό του Δήμου  >> 

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας,
Έχοντας υπόψη:
 Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 τ. Α΄/08.06.2006) «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας», άρθρο 209.

 Τις διατάξεις του Ν. N.3852/10 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/07.06.2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 58.

 Τις διατάξεις του Ν. 3731/2008 N. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 τ. Α΄/23.12.2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας
και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», άρθρο 20 §13.

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 τ. Α΄/08.08.2016): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», άρθρα 116, 118 & 120.

 Την ανάγκη του Δήμου για  παροχή υπηρεσιών « προμήθεια- τοποθέτηση περσίδων στον 4ο  Παιδικό Σταθμό του
Δήμου » προϋπολογισθείσας δαπάνης   617,37  € 

 Την πράξη υπ’ αριθ. 229/2017   δια της οποίας αναλήφθηκε υποχρέωση σε βάρος της οικείας εγγεγραμμένης πίστω-
σης του ισχύοντα προϋπολογισμού στον ΚΑΕ 02.21.15.6261 επαρκούς για την αντιμετώπιση της προκαλούμενης δα-
πάνης.

 Την    102/2017 ΑΟΕ  (απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) με την οποία διατέθηκε η απαιτούμενη πίστωση για την
αντιμετώπιση της προκαλούμενης δαπάνης.

 Την με αριθ. Πρωτ.     8827/5-4-2017   πρόσκληση υποβολής προσφορών.

 Τις εμπρόθεσμες προσφορές οικονομικών φορέων που υποβλήθηκαν στο Δήμο Πρέβεζας,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1) Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές προμήθειας αγαθών   του κατωτέρω πίνακα :

Α/
Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗ-

ΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΜΟ-
ΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΔΑΠΑΝΗ
(με ΦΠΑ)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ -ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΣΙΔΩΝ ΜΕΤΡΑ 26,04 19,11 617,06

2) Αναθέτουμε απευθείας προμήθεια αγαθών ( προμήθειας -τοποθέτησης περσίδων στον 4ο  Παιδικό Σταθμό του Δή-
μου )στην  επιχείρηση :

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΦΜ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

                   ΜΑΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΜΒΡΑΚΙΑΣ 5  ΠΡΕΒΕΖΑ 41261486 2682026898

3) Η παρούσα ανάθεση ισχύει ως την 5-5-2017  (συμβατική προθεσμία), οπότε θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί. Η πληρω-
μή του αναδόχου θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που
θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.

                                                                                                 Ο Δήμαρχος 

            
                     Μπαϊλης   Χρήστος 

ΑΔΑ: ΩΜΡΒΩΞΧ-ΠΑΕ



ΑΔΑ: ΩΜΡΒΩΞΧ-ΠΑΕ
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