
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Πρέβεζα 20-02-2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                                                                     Αριθ.Πρωτ. 3473  
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΜΠΑΧΟΥΜΗ 2
481 00 ΠΡΕΒΕΖΑ                                      
Τηλ. 2682029889

                                                                          
ΘΕΜΑ: «Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας για την φιλοξενία των ομιλητών   στο
πλαίσιο της της πολιτιστικής εκδήλωσης του Δήμου Πρέβεζας-Τμήμα Πολιτισμού, για
την παρουσίαση του βιβλίου πρεβεζάνου συγγραφέα Σπύρου Σουμαλεύρη με τίτλο
«Ευεργέτες και Δωρητές της Πρέβεζας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η  ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 88/2018

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 του τμήματος Πολιτισμού Δήμου Πρέβεζας για την διοργάνωση
πολιτιστικής εκδήλωσης για την παρουσίαση του βιβλίου του πρεβεζάνου συγγραφέα
Σπύρου Σουμαλεύρη με τίτλο «Ευεργέτες και Δωρητές της Πρέβεζας» που εξέδωσε
ο  Δήμος  Πρέβεζας,  η  Περιφερειακή  Ενότητα  Πρέβεζας  και  ο  Ιατρικός  Σύλλογος
Πρέβεζας.
6. Την αριθ. 2/2018 θετική γνωμοδότηση της Δημοτικής Κοινότητας Πρέβεζας. 
7.    Το αριθ. 610/12-1-2018 πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας,
Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Πολιτισμού-Τμήμα Πολιτισμού.
8.   Την αριθμ. 186/12-1-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 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 186/2018 στο Μητρώο Δεσμεύσεων της υπηρεσίας
με Α/Α βεβαίωσης  210/2018
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. 186/2018.
10.  Την  αριθ.   27/2018  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Πρέβεζας  «Έγκριση
διοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης για την παρουσίαση του βιβλίου που εξέδωσε ο
Δήμος  Πρέβεζας,  του  πρεβεζάνου  συγγραφέα  Σπύρου  Σουμαλεύρη  με  τίτλο
«Ευεργέτες και Δωρητές της Πρέβεζας», έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης»
που αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 9Γ23ΩΞΧ-ΔΑΩ.
11. Την με αριθ.  Πρωτ. 3187/14-2-2018 επιστολή - πρόσκληση προς τον οικονομικό
φορέα  για  την  υποβολή  προσφοράς  για  την  φιλοξενία  μιας  ημέρας  σε  δύο  (2)
μονόκλινα  δωμάτια  μετά  πρωϊνού  (Κυριακή  25  Φεβρουαρίου  2018),  των

ΑΔΑ: Ψ1ΛΘΩΞΧ-Ι47



φιλοξενούμενων ομιλητών (Σπύρου Εργολάβου και Απόστολου Παπαϊωάννου)  για
την παρουσίαση του ανωτέρω βιβλίου (Ν.4412/16, άρθρο 120).
12. Την εμπρόθεσμη προσφορά με αριθ. Πρωτ. 3424/20-2-2018 του ξενοδοχείου
Πρέβεζα Σίτυ ΑΞΕ, Λ. Ειρήνης 61,  Πρέβεζα, με ΑΦΜ: 094112126, ΔΟΥ Πρέβεζας, που
προσφέρει το ποσό των 91,00 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α., συνοδευόμενη
με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά που απαιτούνται 
13.  Την από                          τεύχος τεχνικών προδιαγραφών (εφόσον απαιτείται).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Εγκρίνουμε  την  υπηρεσία  για  την  ανάθεση  της  φιλοξενίας  την  Κυριακή  25
Φεβρουαρίου  2018  των  φιλοξενούμενων  ομιλητών  σε  δύο  (2)  μονόκλινα  δωμάτια  με
πρωϊνό,  των  φιλοξενουμένων  ομιλητών  (Σπύρου  Εργολάβου  και  Απόστολου
Παπαϊωάννου),  που  γίνεται  στο  πλαίσιο  της  πολιτιστικής  εκδήλωσης  του  Δήμου
Πρέβεζας-Τμήμα  Πολιτισμού,  για  την  παρουσίαση  του  βιβλίου  του  με  τίτλο  με  τίτλο
«Ευεργέτες  και  Δωρητές  της  Πρέβεζας»  και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  τους  όπως
συντάχθηκε στον κατωτέρω πίνακα :

2. Αναθέτουμε  απευθείας  την  υπηρεσία  φιλοξενίας  για  την  Κυριακή  25
Φεβρουαρίου  2018  σε  δύο  (2)  μονόκλινα  δωμάτια  με  πρωϊνό,  των
φιλοξενούμενων  ομιλητών  (Σπύρου  Εργολάβου  και  Απόστολου
Παπαϊωάννου),  στο  πλαίσιο  της  πολιτιστικής  εκδήλωσης  του  Δήμου
Πρέβεζας-Τμήμα  Πολιτισμού  για  την  παρουσίαση  του  βιβλίου  πρεβεζάνου
συγγραφέα  Σπύρου  Σουμαλεύρη  με  τίτλο  «Ευεργέτες  και  Δωρητές  της
Πρέβεζας» σε βάρος του Κ.Α. 02.15.6471 «Eξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων
προϋπολογισμού οικον. Έτους 2018», στην επιχείρηση:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΦΜ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Πρέβεζα Σίτυ 
ΑΞΕ

Λεωφ. Ειρήνης 61 
48100 Πρέβεζα

094112126 – 
ΔΟΥ Πρέβεζας

Τηλ. 2682089500
e-mail: info@prevezacity.gr

3.Η παρούσα ανάθεση ισχύει ως και την 26/2/2018, οπότε θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 
το συμβατικό αντικείμενο. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει κατόπιν σύνταξης 
βεβαίωσης παραλαβής, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα 
νόμιμα δικαιολογητικά.

Ά/Α Π ε ρ ι γ ρ α φ ή Μονάδα 
μέτρησης

Ποσότητα
Προσφερόμενη
τιμή μονάδος
(ΕΥΡΩ αριθμητικά)

Καθαρή αξία
(ποσότητα Χ τιμή 
μονάδος)

Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 
2018 
(Σπύρος Εργολάβος) & 
Απόστολος Παπαϊωάννου 

Δωμάτιο
2

 μονόκλινα
 

45,50 79,30 €

Τέλος 
Διανυκτέρευσης

1,00 €

Συνολική αξία (αριθμητικά)

ΦΠΑ (αριθμητικά) 10,70 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (αριθμητικά) 91,00 €

ΑΔΑ: Ψ1ΛΘΩΞΧ-Ι47



                                                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ

                                                            Χρήστος Ε. Μπαΐλης
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