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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΡΙΘ.262/2020

 ΘΕΜΑ: Δημοσίευση της περίληψης  της διακήρυξης  του Ανοικτού Διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια 

καυσίμων κίνησης/θέρμανσης και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του προσώπων 

ετών 2020-2022.

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 διατάξεις του Ν.3548/07 (ΦΕΚ 68 τ. Α΄) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 
στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
7. Το άρθρο 46 του ν.3801/2009. συνδυαστικά με τις διατάξεις του άρθρου 377 του ν. 4412/2016.
8. Τις διατάξεις του  άρθρου 5 του Ε.Κ.Π.ΟΤ.Α (ΦΕΚ Β’ 185/23.3.93)  όπως ισχύει σύμφωνα με τα άρθρα
377 παραγρ.1 περίπτωση (82) και το άρθρο 379 παραγρ. 10 & 12.
9. Το άρθρο 22 του Π.Δ. 28/1980 Δαπάνες δημοσιεύσεων.
10. Την αριθμ. 2879/2018 υπουργική απόφαση ΦΕΚ 879/2018 Τεύχος Β “Καθορισμός ημερήσιων και εβδο-
μαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φο-
ρέων του Δημοσίου.
11. Την αριθμ. 10152/11-6-2020 περίληψη της διακήρυξης
12. Το από 9-6-2020 e-mail  (προσφορά) της εφημερίδας  με επωνυμία    «ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ»  Δ/νση Εθν.
Αντίστασης 82-Τηλ. 2682028053- Α.Φ.Μ. 040737262  ΔΟΥ Πρέβεζας 
13. Το από 10-6-2020  e-mail (προσφορά) της εφημερίδας  με επωνυμία «Η ΠΡΕΒΕΖΑ»Δ/νση Περδικάρη
7   -Τηλ. 2682089788 – Α.Φ.Μ. 035024151  ΔΟΥ Πρέβεζας 
14. Το αριθμ. 10149/11-6-2020 Πρωτογενές αίτημα του Τμήματος Προμηθειών . 
15. Το αριθμ. 10150/11-6-2020 Τεκμηριωμένο αίτημα του Δημάρχου.
16. Την αριθμ. 389/11-6-2020     ανάληψη υποχρέωσης  του Δημάρχου με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και
διατέθηκε η σχετική πίστωση .Στην οποία επιπλέον βεβαιώνεται από τον Προϊστάμενο της Οικονομικής Υπηρε-
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σίας   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 αντίστοι-
χης πίστωσης   με αριθμό καταχώρησης α/α389 στο μητρώο δεσμεύσεων. (ΑΔΑ: Ψ4Ω3ΩΞΧ-ΖΧ2) 

Α  ΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αναθέτουμε στην εφημερίδα  «ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ »  Δ/νση Εθν. Αντίστασης 82 - Πρέβεζα  -Τηλ. 2682028053 – 
Α.Φ.Μ. 040737262  ΔΟΥ Πρέβεζας  την δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης του Ανοικτού διαγωνισμού για 
την προμήθεια με τίτλο: < Προμήθεια καυσίμων κίνησης/θέρμανσης και λιπαντικών για τις ανάγκες του 
Δήμου και των Νομικών του προσώπων ετών 2020-2022  >.         Το συνολικό ποσό της δαπάνης για τον   
ανάδοχο της προμήθειας  είναι  372,00€ συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α.

Αναθέτουμε στην εφημερίδα  « Η  ΠΡΕΒΕΖΑ »  Δ/νση Περδικάρη 7   -Τηλ. 2682089788 – Α.Φ.Μ. 035024151  
ΔΟΥ Πρέβεζας την δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης του Ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια με 
τίτλο: < Προμήθεια καυσίμων κίνησης/θέρμανσης και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των 
Νομικών του προσώπων ετών 2020-2022  >.         Το συνολικό ποσό της δαπάνης για τον   ανάδοχο της 
προμήθειας  είναι  365,80€ συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α.

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.  εφημερίδα  «ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ »   

ii. εφημερίδα  « Η  ΠΡΕΒΕΖΑ »                                                                                               

                                                                                                                                             Ο Δήμαρχος Πρέβεζας

                                                                                                                                              Νικόλαος Γεωργάκος
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