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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΡΙΘ. 165/2020

 Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο:  Προμήθεια γαντιών , για την αντιμετώπιση της κατεπείγου-
σας και απρόβλεπτης ανάγκης  για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

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) Τις διατάξεις του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α')  [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ

Ι»
6) Τις πράξεις   Νομοθετικού Περιεχομένου: 
Πράξη Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 42/25.02.2020 τεύχος A’)Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και πε-
ριορισμού της διάδοσης κορωνοϊού. & 
"Πράξη Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος  A’): Κατεπείγοντα μέτρα αντιμε-
τώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του. " 
7) Την αναγκαιότητα της προμήθειας υλικών και εξοπλισμού , για την αντιμετώπισητης κατεπείγουσας

και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
8) Την αρίθμ. 90/2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα την αναμόρφωση

του προϋπολογισμού 2020. ( ΑΔΑ:6Δ3ΚΩΞΧ-ΖΜΑ))
9) Το αριθμ.7481/22-04-2020  Πρωτογενές αίτημα του Τμήματος Προμηθειών .
10) Το αριθμ. 7482/22-4-2020 Τεκμηριωμένο αίτημα του Δημάρχου.
11) Την αριθμ.335/22-4-2020     ανάληψη υποχρέωσης  του Δημάρχου με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και 

διατέθηκε η σχετική πίστωση .Στην οποία επιπλέον βεβαιώνεται από τον Προϊστάμενο της Οικονομικής 
Υπηρεσίας   α) η ύπαρξη των σχετικών πιστώσεων  στον προϋπολογισμό του Δήμου ,β) η συνδρομή των 
προϋποθέσεων της παραγρ. 1 του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016  και γ) η δέσμευση στα λογιστικά βιβλία του 
δήμου  της αντίστοιχης πίστωσης   με αριθμό καταχώρησης α/α 335 στο μητρώο δεσμεύσεων. 
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12) Την αριθμ. πρωτ.7502/23-04-2020  πρόσκληση του Δήμου προς την επιχείρηση με την επωνυμία “POLIS 
MARKET I.K.E.”  με Α.Φ.Μ. 800619401 και έδρα Θ.ΠΑΡΛΑ 8 (ΦΟΡΟΣ) 481000 Πρέβεζα τηλ. 
2682046566,

13) Την αριθμ.7504/23-04-2020  προσφορά της επιχείρησης  με επωνυμία     “POLIS MARKET I.K.E.”  με 
Α.Φ.Μ. 800619401 και έδρα Θ.ΠΑΡΛΑ 8 (ΦΟΡΟΣ) 481000 Πρέβεζα τηλ. 2682046566.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

i. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.

ii. Αναθέτουμε  απευθείας  την προμήθεια  με  τίτλο:  Προμήθεια  γαντιών  ,  για την αντιμετώπιση της
κατεπείγουσας και  απρόβλεπτης  ανάγκης   για  τη λήψη μέτρων αποφυγής  της  διάδοσης  του
κορωνοϊού  COVID-19, στην  επιχείρηση  με  επωνυμία    “POLIS  MARKET  I.K.E.”  με  Α.Φ.Μ.
800619401 και έδρα Θ.ΠΑΡΛΑ 8 (ΦΟΡΟΣ) 481000 Πρέβεζα τηλ. 2682046566.

Το συνολικό ποσό της δαπάνης είναι   239,98€   συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και αναλύεται ως
κάτωθι:

Α/
Α

ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ

Προσφερόμενη τιμή 
χωρίς Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΟ

1 Γάντια  latex 
νιτριλίου μιας χρήσης
M 

κουτί 20 5,66 113,2

2 Γάντια  latex 
νιτριλίου μιας χρήσης
L

κουτί 20 5,66 113,2

Σύνολο καθαρής 
αξίας

226,40 €

Φ.Π.Α. 6% 13,58 €

Γενικό σύνολο 239,98 €

Η παρούσα ανάθεση της προμήθειας ισχύει έως 30-04-2020.
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:

i.        “POLIS MARKET I.K.E.”                                                                                            

                                                                                                                                         

                                                                                                                                                Ο Δήμαρχος Πρέβεζας

                                                                                                                                               Νικόλαος Γεωργάκος
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