
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα         06 / 10 / 2017

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ. Πρωτ.:  29111

Α Π Ο Φ Α Σ Η   541 / 2017

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

6. Την  υπ'  αριθ.  412/2017 απόφαση  Δημάρχου  με  την  οποία  εγκρίνονται  οι  τεχνικές

προδιαγραφές και ορίζεται ο χρόνος δημοσίευσης της προμήθειας

7. Την  υπ'  αριθ.  21970/26-07-2017 δημόσια  πρόσκληση  του  Δήμου  Πρέβεζας  προς  κάθε

ενδιαφερόμενο

8. Το υπ' αριθ.  25866/12-09-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με το

οποίο βεβαιώνεται η μη υποβολή προσφορών για την συγκεκριμένη προμήθεια εντός του

ορισθέντος χρονικού διαστήματος
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9. Την  υπ'  αριθ.  487/2017 απόφαση Δημάρχου  με  την  οποία  εγκρίνονται  οι  νέες  τεχνικές

προδιαγραφές και ορίζεται ο νέος χρόνος δημοσίευσης της προμήθειας

10. Την υπ' αριθ.  26111/13-09-2017 νέα δημόσια πρόσκληση του Δήμου Πρέβεζας προς κάθε

ενδιαφερόμενο

11. Την  από  26/09/2017 προσφορά  της  εταιρείας  “Χρήστος  Γκόγκας  του  Δημητρίου”  με

ΑΦΜ 125349997, έδρα Λούρος Πρέβεζας και τηλ. 26820-32439

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

την απ' ευθείας ανάθεση στην εταιρεία “Χρήστος Γκόγκας του Δημητρίου” με ΑΦΜ 125349997,

έδρα  Λούρος  Πρέβεζας και  τηλ.  26820-32439,  προμήθεια  τηλεφωνικών  συσκευών  για  τις

υπηρεσίες του Δήμου Πρέβεζας, για τις τιμές και τις ποσότητες που φαίνονται στον παρακάτω

πίνακα:

α/α Είδος Τεμ. Τιμή / Τεμ.

(χωρίς ΦΠΑ)

Σύνολο

 (χωρίς ΦΠΑ)

1 Τηλέφωνο NP 2035 Black 20 11,85 €  237,00 €  

ΣΥΝΟΛΟ 237,00 €  

ΦΠΑ 24% 56,88 €  

ΤΕΛΙΚΟ 293,88 €  

και  εγκρίνει  την  καταβολή  του  ποσού  των  293,88  € στην  εταιρεία  “Χρήστος  Γκόγκας  του

Δημητρίου” με ΑΦΜ  125349997, έδρα  Λούρος Πρέβεζας και τηλ.  26820-32439, σε βάρος του

Κ.Α. 02.15.7135.000 του οικονομικού έτους 2017.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΜΠΑΪΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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