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ΘΕΜΑ: «Απευθείας ανάθεση της έκδοσης-εκτύπωσης του νέου τεύχους του περιοδικού
Πρεβεζάνικα  Χρονικά  (53ο-54ο)  που  εκδίδει  ο  Δήμος  Πρέβεζας-Δημοτική  Βιβλιοθήκη
Πρέβεζας». 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 512/2018

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  για  την
Εκτύπωση-Έκδοση του νέου τεύχους του περιοδικού Πρεβεζάνικα Χρονικά, ενδεικτικού
προϋπολογισμού 3.604,00 € και το αριθ. 15286/10-7-2018 πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης
Κοινωνικής  Προστασίας,  Παιδείας,  Διά  Βίου  Μάθησης  και  Πολιτισμού-Τμήμα
Πολιτισμού (που αναρτήθηκε στο ΚΜΗΔΗΣ με κωδικό ΑΔΑΜ 18REQ003455928).
6. Την αριθ. 55/2018 θετική γνωμοδότηση της Δημοτικής Κοινότητας Πρέβεζας. 
7.  Την αριθ. 487/19-7-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού 3.604,00
€  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 παρ. 1 του
άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016  και γ) τη δέσμευση στα λογιστικά βιβλία του δήμου της
αντίστοιχης  πίστωσης  με  αριθμό  καταχώρησης  487  στο  Μητρώο  Δεσμεύσεων  της
υπηρεσίας με Α/Α βεβαίωσης 505.
8.  Τον  προϋπολογισμό  του  Δήμου  έτους  2018  και  του  Κ.Α.  02.15.6615   όπου  έχει
δεσμευθεί η αναγκαία πίστωση με την Π.Α.Υ. 487/2018 (ΑΔΑ:ΩΚΧ8ΩΞΧ-60Τ).
9.  Την αριθ.  355/23-7-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας «Έγκριση
Έκδοσης του νέου τεύχους του περιοδικού  Πρεβεζάνικα Χρονικά», έγκριση δαπάνης
και διάθεση πίστωσης, που αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ 9ΟΛΗΩΞΧ-ΡΨΝ.
10. Την αριθ. Πρωτ. 16101/31-7-2018 πρόσκληση του Δήμου Πρέβεζας προς την
επιχείρηση Παναγιώτης Σπ. Τσόκας. 
11. Την προσφορά που υποβλήθηκε από την επιχείρηση Παναγιώτης Σπ. Τσόκας, Χρ.
Κοντού 7, 481 00 Πρέβεζα, με ΑΦΜ 078896186 ΔΟΥ Πρέβεζας, (αριθ. πρωτ.16826/9-8-
2018) και είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στο  αριθ. πρωτ.
15286/10-7-2018 εγγράφου του τμήματος πολιτισμού Δήμου Πρέβεζας & 16101/31-07-
2018 πρόσκληση υποβολής προσφοράς, η οποία προσφέρει για την έκδοση-εκτύπωση
200  αντιτύπων  του  περιοδικού  Πρεβεζάνικα  Χρονικά, την  τιμή  των  16,75  €  ανά
αντίτυπο, πλέον ΦΠΑ 6/%, ήτοι συνολικού ποσού με ΦΠΑ 3.551,00 €. Με την προσφορά
της  επιχείρησης  κατατέθηκαν  και  τα  απαραίτητα  δικαιολογητικά  (Ασφαλιστική  και
Φορολογική ενημερότητα και αντίγραφο Ποινικού Μητρώου).

ΑΔΑ: 69Σ5ΩΞΧ-2ΝΞ



12. Την ανάγκη της έκδοσης-εκτύπωσης 200 αντιτύπων του νέου τεύχους του περιοδικού
Πρεβεζάνικα  Χρονικά  που  εκδίδει  ο  Δήμος  Πρέβεζας-Τμήμα  Πολιτισμού  -  Δημοτική
Βιβλιοθήκη Πρέβεζας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Εγκρίνουμε την διενέργεια της προμήθειας με τίτλο «Έκδοση-εκτύπωση του νέου
τεύχους (53ο-54ο) του περιοδικού Πρεβεζάνικα Χρονικά».
2. Εγκρίνουμε  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της  έκδοσης-εκτύπωσης  του  περιοδικού
Πρεβεζάνικα χρονικά όπως περιγράφονται με το  αριθ.  15286/10-7-2018 εγγράφου του
τμήματος πολιτισμού Δήμου Πρέβεζας. 
3. Αναθέτουμε απευθείας  την έκδοση-εκτύπωση και  βιβλιοδεσία 200 αντιτύπων του
νέου  τεύχους  (53ο-54ο)  του  περιοδικού  ''Πρεβεζάνικα  Χρονικά'',  με  τα  χαρακτηριστικά
(Μέγεθος 24 εκ.  x 17 εκ. και αριθ. 320 σελίδων, σε χαρτί  somoia 100 γραμμαρίων/μ2  Fabriano
palatino,  με  πλαστικοποιημένο  τετράχρωμο  εξώφυλλο  σε  χαρτί  Velvet 300  γραμμαρίων/μ2  και
ασπρόμαυρη εκτύπωση,  με  Ομοιομορφία  στην  ένταση  της  εκτύπωσης  των  γραμμάτων  και  των
φωτογραφιών  και  άριστη  εκτύπωση  των  φωτογραφιών  και  του  εξωφύλλου) στην  Επιχείρηση
Παναγιώτης Σπ.  Τσόκας (Τυπογραφείο-Εκτυπώσεις  Offset),  που εδρεύει  στην Χρήστου
Κοντού 7, 481 00 Πρέβεζα, με αριθμό φορολογικού μητρώου : 078896186, Δ.Ο.Υ Πρέβεζας.
   Το  συνολικό  ποσό  της  δαπάνης  ανέρχεται  στο  ποσό  των 3.551,00  €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και αναλύεται ως κάτωθι:

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Μον. Ποσότητα Τιμή
μονάδας

Κόστος

Έκδοση-εκτύπωση  του  νέου  τεύχους
(53ο-54ο) του περιοδικού Πρεβεζάνικα
Χρονικά  (Μέγεθος  24  εκ.  x 17  εκ.  και
αριθ.  σελίδων  320,  σε  χαρτί  somoia 100
γραμμαρίων Fabriano palatino με έγχρωμο
πλαστικοποιημένο  τετράχρωμο  εξώφυλλο
σε  χαρτί  Velvet 300  γραμμαρίων/μ2,
ασπρόμαυρη  εκτύπωση,  με  ομοιομορφία
στην  ένταση  της  εκτύπωσης  των
γραμμάτων  και  των  φωτογραφιών  και
άριστη  εκτύπωση  των  φωτογραφιών  και
του εξωφύλλου).

Τεμάχια 200 16,75 € 3.350,00 €

Σύνολο 3.350,00 €

Φ.Π.Α. 
6%

201,00 €

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ

3,551,00 €

Η παρούσα ανάθεση της προμήθειας ισχύει έως 27/12/2018.
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.

Κοινοποίηση:
- Επιχείρηση Παναγιώτης Σπ. Τσόκας 

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας

Χρήστος Ε. Μπαΐλης

ΑΔΑ: 69Σ5ΩΞΧ-2ΝΞ
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