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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Έχοντας υπ’ όψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων)

2. Τις  διατάξεις  της  παρ.  1  του άρθρου 118 του Ν.  4412/2016 με  τις  οποίες  ορίζεται  ότι

επιτρέπεται η προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης όταν η εκτιμώμενη αξία

της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000)

ευρώ

3. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την

περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016, με τις οποίες ορίζεται ότι για τις

υπηρεσίες και προμήθειες που η δαπάνη τους  δεν υπερβαίνει το ποσό μέχρι του οποίου

γίνεται απευθείας ανάθεση, η ανάθεση γίνεται με βάση την προϋπολογιζόμενη δαπάνη, την

περιγραφή της υπηρεσίας, την περιγραφή της προμήθειας και τα τυχόν λοιπά στοιχεία, τα

οποία περιέχονται σε σχετική απόφαση Δημάρχου

4. Την  υπ' αριθ.  482/2017 Α.Ο.Ε. με την οποία εγκρίνεται  δαπάνη και διατίθεται  πίστωση

ύψους  300,00 € για την προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών για τις υπηρεσίες του Δήμου

Πρέβεζας

5. Την  υπ'  αριθ.  280/2017  Α.Δ.Σ. με  την  οποία  εγκρίνεται  η  προμήθεια  τηλεφωνικών

συσκευών για τις  υπηρεσίες  του Δήμου Πρέβεζας  συνολικού προϋπολογισμού  300,00 €

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, καθορίζεται ο τρόπος εκτέλεσης με απ' ευθείας ανάθεση

με  απόφαση  Δημάρχου  και  εξουσιοδοτείται  ο  Δήμαρχος  για  την  υπογραφή  των

απαιτούμενων δικαιολογητικών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

α)  εγκρίνει  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  και  τον  προϋπολογισμό  της  προμήθειας,  όπως  αυτά

αναφέρονται στο Παράρτημα της παρούσας απόφασης.
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β) την δημοσίευση στο site του Δήμου Πρέβεζας της σχετικής πρόσκλησης για ελάχιστο χρονικό

διάστημα 15 ημερών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΜΠΑΪΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Α. Τεχνικές προδιαγραφές

Τηλεφωνική συσκευή

α/α Ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές

1.1 Τύπος PSTN (για απλή αναλογική γραμμή)

1.2 Σχήμα Τηλέφωνο γραφείου (όχι γόνδολα)

1.3 Χαρακτηριστικά - Ψηφιακή οθόνη για δυνατότητα αναγνώρισης 
κλήσης
- Κουμπί επανάκλησης (redial)

Β. Προϋπολογισμός

α/α Είδος Τεμ. Τιμή / Τεμ.

(χωρίς ΦΠΑ)

Σύνολο

 (χωρίς ΦΠΑ)

1 Η/Υ (με εγκατεστημένο λειτουργικό 

σύστημα)

20 12,09 241,80

ΣΥΝΟΛΟ 241,80

ΦΠΑ 24% 58,03

ΤΕΛΙΚΟ 299,83

Ο συντάξας υπάλληλος

του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού,

Οργάνωσης και Πληροφορικής

Βασιλείου Νικόλαος

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού,

Οργάνωσης και Πληροφορικής

Σακκάς Γεώργιος
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