
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Πρέβεζα 24/4/2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                                                                    Αριθ. Πρωτ. 8466
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΜΠΑΧΟΥΜΗ 2
481 00 ΠΡΕΒΕΖΑ
Τηλ. 2682029889

                                                                          
ΘΕΜΑ:  «Απευθείας ανάθεση της προμήθειας 15 βιβλίων-λευκωμάτων του συμπολίτη μας
συγγραφέα Πάνου Μουρεζίνη με τίτλο «Νοσταλγίες σε ασπρόμαυρο φόντο, Τόμος Β’» για
τις ανάγκες δημοσίων σχέσεων του Δήμου και τον εμπλουτισμό της Δημοτικής Βιβλιοθήκης» 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ.  226/2019

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 αριθ. πρωτ. 7409/11-4-2019 εισήγηση-πρωτογενές αίτημα του τμήματος
Πολιτισμού Δήμου Πρέβεζας προς το Δήμαρχο Πρέβεζας για την ανάγκη της προμήθειας 15
βιβλίων-λευκωμάτων με τίτλο «Νοσταλγίες σε ασπρόμαυρο φόντο, τόμος Β’» του συμπολίτη
μας συγγραφέα Πάνου Μουρεζίνη (ύστερα από την αριθ.πρωτ. 6954/5-4-2019 αίτησή του),
ενδεικτικού προϋπολογισμού 300,00 €.
6.  Το αρ. πρωτ. 7414/2019 τεκμηριωμένο αίτημα διατάκτη για ανάληψη υποχρέωσης προς
τον προϊστάμενο της Οικον. υπηρεσίας Δήμου Πρέβεζας για την αναγκαιότητα προμήθειας-
15  βιβλίων-λευκωμάτων  με  τίτλο  «Νοσταλγίες  σε  ασπρόμαυρο  φόντο,  τόμος  Β’»  του
συμπολίτη μας συγγραφέα Πάνου Μουρεζίνη.
7.  Την αριθμ.  328/12-4-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Με αριθ.πρωτ. 7464/12-4-
2019)  συνολικού  ποσού  300,00  €  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 328/14-4-
2019 στο Μητρώο Δεσμεύσεων της υπηρεσίας με Α/Α βεβαίωσης  341 (που αναρτήθηκε στη
Διαύγεια με αρ. ΑΔΑ: ΨΘ4ΔΩΞΧ-8ΑΝ)..
8. Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2019 και του Κ.Α. 02.15.6611 “Προμήθεια βιβλίων
κ.λ.π.» όπου έχει δεσμευθεί η αναγκαία πίστωση με την Π.Α.Υ. 328/2019.
9.  Την αριθ. Πρωτ. 7578/15-4-2019 πρόσκληση του Δήμου Πρέβεζας προς τον οικονομικό
φορέα.
10.  Την προσφορά που υποβλήθηκε από Τον οικονομικό φορέα, επιχείρηση-βιβλιοπωλείο
Νταλαμάγκας  Λεωνίδας  ,  Λεωφ.  Ειρήνης 27,  48100 Πρέβεζα,  με ΑΦΜ 044430151 – ΔΟΥ
Πρέβεζας  (αριθ. πρωτ. 8.000/18-4-2019 και είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές όπως αυτές
αναφέρονται στο  αριθ. πρωτ. 7409/2019 εγγράφου-πρωτογενούς αιτήματος  του τμήματος
πολιτισμού Δήμου Πρέβεζας & 7578/2019 πρόσκληση υποβολής προσφοράς. Η επιχείρηση
προσφέρει  για  την  προμήθεια  15  βιβλίων-Λευκωμάτων   με  τίτλο  «Νοσταλγίες  σε
ασπρόμαυρο φόντο,  τόμος Β’»  την  τιμή των  282,90 €,  πλέον ΦΠΑ 6/%, ήτοι  συνολικού
ποσού με ΦΠΑ  299,87 €.

ΑΔΑ: ΨΡ7ΦΩΞΧ-ΗΣΘ



11.  Την  ανάγκη  της  προμήθειας  των  ανωτέρω  βιβλίων-λευκωμάτων  για  τις  ανάγκες
δημοσίων σχέσεων του Δήμου Πρέβεζας και τον εμπλουτισμό της Δημοτικής Βιβλιοθήκης
Πρέβεζας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Εγκρίνουμε την προμήθεια 15 βιβλίων-λευκωμάτων του συμπολίτη μας 
συγγραφέα  Πάνου Μουρεζίνη με τίτλο «Νοσταλγίες σε ασπρόμαυρο φόντο, τόμος Β’» για 
τις ανάγκες δημοσίων σχέσεων του Δήμου και τον εμπλουτισμό της Δημοτικής Βιβλιοθήκης 
και τις τεχνικές προδιαγραφές όπως περιγράφονται με το  αριθμ. 7409/2019 πρωτογενούς 
αιτήματος - εισήγηση του τμήματος πολιτισμού Δήμου Πρέβεζας  & την αριθ. 7578/2019 
πρόσκληση υποβολής προσφοράς 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑ
ΧΙΑ

Τιμή μονάδος Καθαρή αξία

1. Προμήθεια  βιβλίων-λευκωμάτων  του

συγγραφέα  Πάνου  Μουρεζίνη  με  τίτλο

«Νοσταλγίες  σε  ασπρόμαυρο  φόντο,

τόμος Β’»  

15 18,86 282,90

Φ.Π.Α. 6 % 16,97

Γενικό Σύνολο Προμήθειας 299,87

2.           Αναθέτουμε απευθείας την προμήθεια 15 βιβλίων-λευκωμάτων με τίτλο «Νοσταλγίες
σε  ασπρόμαυρο, τόμος Β’»,  έναντι  συνολικού ποσού των  299,87 €  συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α., στην επιχείρηση- Βιβλιοπωλείο:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΦΜ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Νταλαμάγκας  Λεωνίδας
(Βιβλία-Χαρτικά-
Μηχανές γραφείου)

Λεωφ. Ειρήνης 27
48100 Πρέβεζα

044430151  –
ΔΟΥ Πρέβεζας

Τηλ. 2682022413
e-mail: 

3.            Η παρούσα ανάθεση της προμήθειας ισχύει έως 17/5/2019, 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: ΨΡ7ΦΩΞΧ-ΗΣΘ


		2019-04-24T12:27:07+0300
	Athens




