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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.  711/2017 Α.Ο.Ε. με την οποία εγκρίνεται δαπάνη και διατίθεται πίστωση

ύψους  1.470,00  € για  την   προμήθεια  τηλεφωνικού  κέντρου  για  το  κτήριο  στο  οποίο

συστεγάζονται ο Βρεφονηπιακός Σταθμός Ολοκληρωμένης Φροντίδας (ΒΣΟΦ) και ο 2ος

Παιδικός  Σταθμός  Δήμου  Πρέβεζας  συνολικού  προϋπολογισμού  1.470,00  €

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

5. Την υπ' αριθ. 564/2017 Α.Δ.Σ. με την οποία εγκρίνεται η ανωτέρω προμήθεια, 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.  36/2018 Α.Ο.Ε. με  την  οποία  εγκρίνεται  δαπάνη και  διατίθεται  πίστωση

ύψους 1.470,00 € για την ανωτέρω προμήθεια στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2018

7. Την  υπ'  αριθ.  52/2018  απόφαση  Δημάρχου με  την  οποία  καθορίζονται  οι  τεχνικές

προδιαγραφές, ο προϋπολογισμός και ο χρόνος δημοσίευσης της προμήθειας

8. Την  υπ'  αριθ.  2277/01-02-2018 δημόσια  πρόσκληση  του  Δήμου  Πρέβεζας  προς  κάθε

ενδιαφερόμενο
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9. Την προσφορά της εταιρείας "Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε.", με Α.Φ.Μ.

094019245,  που εδρεύει  στο Μαρούσι  Αττικής,  Λ.  Κηφησίας  99,  ΤΚ 15124,  τηλ.  698-

0005427, fax 210-3405095, email akatsoul@ote.gr με αριθ. πρωτ. εισερχομένου  2502/05-

02-2018

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

την  απ'  ευθείας  ανάθεση  στην  εταιρεία  "Οργανισμός  Τηλεπικοινωνιών  Ελλάδος  Α.Ε.",  με

Α.Φ.Μ.  094019245,  που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφησίας 99, ΤΚ 15124, τηλ. 698-

0005427, fax 210-3405095, email akatsoul@ote.gr,  της προμήθειας του τηλεφωνικού κέντρου για

το  κτήριο  στο  οποίο  συστεγάζονται  ο  Βρεφονηπιακός  Σταθμός  Ολοκληρωμένης  Φροντίδας

(ΒΣΟΦ)  και  ο  2ος  Παιδικός  Σταθμός  Δήμου  Πρέβεζας  για  τις  τιμές  και  τις  ποσότητες  που

αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

α/α Είδος Τεμ. Τιμή / Τεμ.

(χωρίς ΦΠΑ)

Σύνολο

 (χωρίς ΦΠΑ)

1 Τηλεφωνικό κέντρο 1 866,84 €  866,84 €  

2 Ψηφιακή τηλεφωνική συσκευή 2 120,16 €  240,32 €  

3 Αναλογική τηλεφωνική συσκευή 7 10,40 €  72,80 €  

ΣΥΝΟΛΟ 1.179,96 €  

ΦΠΑ 24% 283,19 €  

ΤΕΛΙΚΟ 1.463,15 €  

και  εγκρίνει  την  καταβολή  του  ποσού  των  1.463,15 € στην  εταιρεία  "Οργανισμός

Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε.", με Α.Φ.Μ. 094019245, που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ.

Κηφησίας 99, ΤΚ 15124, τηλ. 698-0005427,  fax 210-3405095, email akatsoul@ote.gr, σε βάρος

του Κ.Α. 02.15.7135.000 του οικονομικού έτους 2018.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΜΠΑΪΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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