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Θέμα : Παροχή υπηρεσιών Ψυχολόγου   στους Βρεφονηπιακούς  Σταθμούς του Δήμου Πρέβεζας  
             για το  εκπαιδευτικό έτος 2017-2018 . 

      Ο Δήμαρχος  Πρέβεζας έχοντας  υπόψιν :

        1  Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 , περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου .
        2  Την απόφαση 217/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου  με ΑΔΑ :ΩΑΡΛΩΞΧ-4Μ3που αφορά
            την έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών ειδικότητας Ψυχολόγου  για τις υπηρεσίες
           των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Πρέβεζας .
        3  Τη σχετική απόφαση  διάθεση πίστωσης ( 403/2017 )της Οικονομικής Επιτροπής 

 ΑΔΑ : Ω2ΖΙΩΞΧ-ΤΤ3
        4  Τις διατάξεις του άρθρου 133 παρ.1 του Ν.4270/2014. (άρθρο 177 παρ.1 του   
             Ν.4270/2014) όπου ορίζεται ότι “Επιτρέπεται η με απευθείας ανάθεση σύναψη  
             σύμβασης προμήθειας προϊόντων, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης έργων για
             ετήσια δαπάνη μέχρι ποσού είκοσι χιλιάδων είκοσι χιλιάδων 20.000 ευρώ. 
       5    Το γεγονός ότι η δαπάνη της υπηρεσίας θα ανέλθει στο ποσό των 3.500 ευρώ με
              ΦΠΑ σύμφωνα με την υπ' αρ  16537/8-6-2017 πρόταση ανάληψης της αρμόδιας
              υπηρεσίας .
       6   Τη σχετική  υπ΄αρ   4η/2017 μελέτη του Τμήματος Παιδικών Σταθμών . 
       7   Την αίτηση – κατάθεση δικαιολογητικών της κας Γκαντώνα Γεωργίας , κατοίκου Πρέβεζας

               με (αριθμ.πρωτ. 19247/29-6-2017),από την οποία προκύπτει ότι  διαθέτει όλα τα απαραί-
               τητα  δικαιολογητικά της  σχετικής ανακοίνωσης για παροχή υπηρεσιών Ψυχολόγου των 
               νηπίων των Βρεφονηπιακών   Σταθμών  του Δήμου  Πρέβεζας για το  εκπαιδευτικό έτος 
                   2017-2018 .                      

       8   Το από   4-7-2017 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής  αξιολόγηση προσφορών του Δήμου .
       9  Το από 12-7-2017 πρακτικό ελέγχου  απαραίτητων  δικαιολογητικών σύμβασης .

            
                                                                      

 Αποφασίζει 
                                        

      Την  ανάθεση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών  Ψυχολόγου στους Βρεφονηπιακούς  Σταθμούς 
      του Δήμου Πρέβεζας   για το  εκπαιδευτικό έτος 2017-2018 σύμφωνα με την υπ΄αρ   4η/2017 μελέ-
      τη του Τμήματος Παιδικών Σταθμών , στην κα  Γκαντώνα Γεωργία του Δημητρίου ,με Α.Φ.Μ 
    112703234 επειδή διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα της  σχετικής πρόσκλησης .Στοιχεία επικοι-
    νωνίας τηλ 2682301351,κιν 6945532554, e-mail:gkantona@yahoo.gr κάτοικος Πρέβεζας με έδρα

http://dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000022420_N0000023484_S0000087285
http://dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000022420_N0000023484_S0000087285
http://dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000022420_N0000023484_S0000087241
ΑΔΑ: ΨΡΔ2ΩΞΧ-ΠΑΝ



    Θεοφάνους 9 Πρέβεζα .Το συνολικό ποσό   των  3.500,00 € της σύμβασης  θα καλυφθεί από σχε-
    τική πίστωση στον  ΚΑ 02.15.6117 < Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών για παροχή  υπηρεσιών >.

                                                   Ο Δήμαρχος Πρέβεζας

                                                    Χρήστος  Μπαΐλης
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