
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία 20.5.2020
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθμ.πρωτ.:8722
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ  ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ:  Τροποποίηση  και  συμπλήρωση της  αριθ.7/2020  (ΑΔΑ:  Ω5ΑΘΩΞΧ-82Ξ)
απόφασης Δημάρχου Πρέβεζας με τίτλο: “ απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: <
Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης για την μεταφορά των ωφελουμένων του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ του
Δήμου Πρέβεζας >

ΑΠΟΦΑΣΗ 224/2020

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας

Έχοντας λάβει υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν.
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. Την αριθμ.:7/10.1.2020 (ΑΔΑ: Ω5ΑΘΩΞΧ-82Ξ) απόφαση του Δημάρχου σχετική με

την απευθείας  της προμήθειας με τίτλο: < Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης για την
μεταφορά  των  ωφελουμένων  του  ΚΔΑΠ-ΜΕΑ  του  Δήμου  Πρέβεζας  >
(20AWRD006147756 2020-01-10)

7. Την αριθ.149/2020 (ΑΔΑ:Ω0ΔΑΩΞΧ-2ΣΗ) απόφαση Δημάρχου Πρέβεζας με τίτλο:
“Έγκριση  κατ  εξαίρεση  οδήγησης υπηρεσιακών  οχημάτων  της  Δ/νσης   Κοινωνικής
προστασίας, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού του Δήμου Πρέβεζας 

8. Τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 11ης Μαρτίου 2020 (ΦΕΚ
55/τ.Α΄/11.3.2020) αναφορικά  με  τα  κατεπείγοντα  μέτρα  αντιμετώπισης  των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και  της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του 

9. Το γεγονός ότι λόγω της εφαρμογής των έκτακτων μέτρων κατά της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19 στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η αναστολή λειτουργίας 
της δομής του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ του Δήμου Πρέβεζας με άμεση συνέπεια  την προσωρινή
αναστολή μεταφοράς των ωφελουμένων της δομής 

10.Τις αυξημένες ανάγκες μετακίνησης των στελεχών των κοινωνικών υπηρεσιών και
των προγραμμάτων “ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ”  για μεταφορά και διανομή κατ οίκον
προϊόντων ΤΕΒΑ, τροφίμων, ειδών πρώτης ανάγκης, φαρμάκων σε ωφελούμενους
των προνοιακών δομών και  λοιπών δημοτών ,

11. Το γεγονός ότι προκύπτει  η άμεση ανάγκη προμήθειας καυσίμων για το όχημα των
κοινωνικών υπηρεσιών με αριθ.κυκλοφορίας ΚΗΗ 6009 για την εξυπηρέτηση όλων
των  αναγκών  με  προτεραιότητα  στις  κοινωνικές  υπηρεσίες  αλλά  και  γενικότερα
όλων των υπηρεσιών της  Διεύθυνσης Κοινωνικής  Προστασίας,  Παιδείας  και  Δια
Βίου Μάθησης και Πολιτισμού

ΑΔΑ: ΩΞ7ΣΩΞΧ-ΥΓΨ



Α ΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Συμπληρώνουμε την αριθμ.:7/10.1.2020 απόφασή μας ως εξής:
Εγκρίνεται  η  προμήθεια  βενζίνης  αμόλυβδης  στην  ίδια  επιχείρηση  με  την  επωνυμία
«ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο.Ε », που εδρεύει στην Πρέβεζα
επί  της  οδού  Λ.  Ιωαννίνων  αριθ.385  -Τηλ.  2682023132-–  Α.Φ.Μ.999032888/  ΔΟΥ
Πρέβεζας για το ίδιο όχημα των κοινωνικών υπηρεσιών  -με αριθ.κυκλοφορίας ΚΗΗ 6009-
από την ίδια  πίστωση ,για  την  εξυπηρέτηση όλων των αναγκών με προτεραιότητα τις
κοινωνικές υπηρεσίες  και  γενικώτερα όλων των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού του Δήμου Πρέβεζας.

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η απόφαση μας με αριθμό 7/10.1.2020

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας

Νικόλαος Γεωργάκος

Κοινοποίηση:
i. «ΠΟΥΛΙΑΝΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο.Ε »
ii. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

iii. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Πρασίνου

ΑΔΑ: ΩΞ7ΣΩΞΧ-ΥΓΨ
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