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ΘΕΜΑ:  Απευθείας  ανάθεση  της  εκτύπωσης  αφισών  για  τις  ανάγκες  της  πολιτιστικής
εκδήλωσης που διοργανώνει  ο Δήμος Πρέβεζας και το Ίδρυμα Ακτία Νικόπολις  για την
παρουσίαση του βιβλίου του πρεβεζάνου συγγραφέα Στέλιου Μαφρέδα «Η Πρέβεζα στη
νεοελληνική ποίηση»  

Α Π Ο Φ Α Σ Η  ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ.  353/2018

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας
Έχοντας λάβει υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2. Τις  διατάξεις  του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016 Τεύχος Α) και ειδικότερα
των άρθρων 116,118 και 120.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 209  του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός
Κώδικας» όπως  έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Το Π.Δ. 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” (ΦΕΚ 145  Α/5-8-

16).
5. Την  εισήγηση-μελέτη  του  τμήματος  Πολιτισμού  Δήμου  Πρέβεζας  Καλοκαιρινής

Εκστρατείας Ανάγνωσης & & Δημιουργικότητας 2018. 
6. Την αριθ. 41/2018 θετική γνωμοδότηση της Δημοτικής Κοινότητας Πρέβεζας. 
7.   Το αριθ. 10672/2018 πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Πολιτισμού-Τμήμα Πολιτισμού.
8.  Την αριθμ.  393/23-5-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσο250,00 € και
τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας επί της ανωτέρω απόφασης (ή
πρότασης)  ανάληψης  υποχρέωσης:  α)για  την  ύπαρξη  σχετικής  πίστωσης  στον
προϋπολογισμό του Δήμου , β) την συνδρομή των προϋποθέσεων της παραγρ. 1 του άρθρου
4 του Π.Δ. 80/2016  και γ) τη δέσμευση στα λογιστικά βιβλία του δήμου της αντίστοιχης
πίστωσης με αριθμό καταχώρησης 393/23-5-2018 στο Μητρώο Δεσμεύσεων της υπηρεσίας με
Α/Α βεβαίωσης  440/2018
9. Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018 και του Κ.Α. 02.15.6471 “Έξοδα διοργάνωσης
Πολιτιστικών  δραστηριοτήτων»  όπου  έχει  δεσμευθεί  η  αναγκαία  πίστωση με  την  Π.Α.Υ.
393/2018.
10.  Την  αριθ.  250/30-5-2018  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Πρέβεζας  «Έγκριση
πραγματοποίησης  εκδήλωσης  σε  συνεργασία  με  το  Ίδρυμα  Ακτία  Νικόπολις  για  τα
ενηντάχρονα από την αυτοκτονία του Κώστα Καρυωτάκη,  έγκριση δαπάνης και διάθεση
πίστωσης»  που αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ ΩΤ14ΩΞΧ-ΨΟΤ.
11. Την αριθ. Πρωτ. 12369/13-6-2018  πρόσκληση του Δήμου Πρέβεζας προς την επιχείρηση-
τυπογραφείο Παναγιώτης Τσόκας.  
1. 12.  Την  προσφορά  που  υποβλήθηκε  από  την  επιχείρηση (Τυπογραφείο-Εκτυπώσεις

Offset) Παναγιώτης Σπ. Τσόκας, Χρήστου Κοντού 7, 48100 Πρέβεζα, με ΑΦΜ 078896186 –
ΔΟΥ Πρέβεζας  (αριθ. πρωτ. 12510/14-06-2018) και είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές
όπως  αυτές  αναφέρονται  στο   αριθ.  πρωτ.  10672/2018  εγγράφου  του  τμήματος
πολιτισμού  Δήμου Πρέβεζας  & 12369/13-6-2018  πρόσκληση υποβολής  προσφοράς.  Η
επιχείρηση προσφέρει για την υπηρεσία της εκτύπωσης αφισών,  την τιμή των  40,00 € ,
πλέον ΦΠΑ 24/%, ήτοι συνολικού ποσού με ΦΠΑ  49,60 €.

ΑΔΑ: ΩΩΧΗΩΞΧ-Ρ5Δ



13.  Την  ανάγκη  της  εκτύπωσης  αφισών  για  τις  ανάγκες  προβολής  της  πολιτιστικής
εκδήλωσης για την παρουσίαση του βιβλίου του πρεβεζάνου συγγραφέα Στέλιου Μαφρέδα
«Η Πρέβεζα στη νεοελληνική ποίηση»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε  την  διενέργεια  της  εκτύπωσης  αφισών  για  τις  ανάγκες  προβολής  της
πολιτιστικής  εκδήλωσης  για  την  παρουσίαση  του  βιβλίου  του  πρεβεζάνου  συγγραφέα
Στέλιου  Μαφρέδα  «Η  Πρέβεζα  στη  νεοελληνική  ποίηση»  και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές
όπως περιγράφονται με το   αριθμ. 10672/2018 εγγράφου του τμήματος πολιτισμού Δήμου
Πρέβεζας,  την αρ. πρωτ. 12369/2018 πρόσκληση υποβολής προσφοράς και της  εισήγησης-
μελέτης του τμήματος Πολιτισμού Δήμου Πρέβεζας.

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ Τιμή
μονάδος

Καθαρή αξία

1. Εκτύπωση  αφισών  για  τις  ανάγκες

προβολής  της  εκδήλωσης  για  την

παρουσίαση του βιβλίου του Στέλιου

Μαφρέδα  «Η  Πρέβεζα  στη

νεοελληνική ποίηση»  

1 40 40,00

Φ.Π.Α. 9,60

Γενικό Σύνολο 49,60

2. Αναθέτουμε απευθείας την εκτύπωση αφισών για τις ανάγκες προβολής της πολιτιστικής
εκδήλωσης  για  την  παρουσίαση  του  βιβλίου  του  πρεβεζάνου  συγγραφέα  Στέλιου
Μαφρέδα «Η Πρέβεζα στη νεοελληνική ποίηση»  έναντι  συνολικού ποσού των  49,60 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., στην επιχείρηση: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΦΜ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Παναγιώτης  Σπ. Τσόκας
Τυπογραφείο-
Εκτυπώσεις Offset: 

Χρ.  Κοντού  7,
48100 Πρέβεζα

078896186–
ΔΟΥ Πρέβεζας

Τηλ. 2682022439
e-mail: 

3. Η παρούσα ανάθεση της προμήθειας ισχύει  έως 15/6/2018,  οπότε θα πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί το συμβατικό αντικείμενο. Η πληρωμή της συμβατικής αξίας θα γίνει από
την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, μετά την έκδοση σχετικού χρηματικού εντάλματος
πληρωμής, το οποίο θα συνοδεύεται από τα εκ του νόμου προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας

Χρήστος Μπαΐλης

ΑΔΑ: ΩΩΧΗΩΞΧ-Ρ5Δ
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