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ΘΕΜΑ: Απόφαση Δημάρχου Πρέβεζας περί  «Απευθείας ανάθεσης προμήθειας  για την
διενέργεια δαπανών , για την  πραγματοποίηση  των εκδηλώσεων   κοπή πρωτο-
χρονιάτικης  πίτας των υπαλλήλων   του Δήμου Πρέβεζας , των κοινωνικών  δο-
μών,  των  χορευτικών τμημάτων , του Δημοτικού Ωδείου Πρέβεζας “Σπύρου Δήμας
“ και του ΚΑΠΗ.”

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Έχοντας λάβει υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120
4. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016
5. Την εγκύκλιο Υπ. Οικ. 2/100018/0026/30.12.2016 με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις και
οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του Π.Δ. 80/2016
6. Την ανάγκη του Δήμου Πρέβεζας για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα ειδών
7. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις με χρηματοδότηση από Ίδια Έσοδα στον προϋπολογισμού του
Δήμου έτους 2020  με Κ.Α. 02.00.6443

8. Την αρ.Αποφ 21/2020 της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 63NΣΩΞΧ-6ΕΥ)
9. Το αριθμ. 1169/2020  πρωτογενές αίτημα του Τμήματος Πολιτισμού 
10. Την αριθ.  Α/Α 102/2020 συνολικού ποσού  1100,00 € (ΑΔΑ : Ψ76ΞΩΞΧ-ΣΛΟ) απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου με την οποία εγκρίθηκε η πραγματοποίηση της δαπάνης -
διατέθηκε η σχετική πίστωση και βεβαιώνεται από τον Προϊστάμενο της Οικονομικής Υπηρεσίας
επί  της  ανωτέρω  απόφασης  ανάληψης  υποχρέωσης:  α)  η  ύπαρξη  σχετικής  πίστωσης  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 102/2020 στο μητρώο δεσμεύσεων.
11. Την υπ΄αριθ.   1209 /2020  Πρόσκληση του Δήμου προς οικονομικό φορέα 
12. Την με αρ.πρωτ 1211/2020   οικονομική προσφορά που υποβλήθηκε στην υπηρεσία από τον
οικονομικό φορέα με επωνυμία ΔΕΣΚΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 
13.  Την με αρ.πρωτ 1210/2020 οικονομική προσφορά που υποβλήθηκε στην υπηρεσία από τον
οικονομικό φορέα με επωνυμία ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ και 
 

Και ως φορείς ανάθεσης της υπηρεσίας του θέματος με τα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
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ΑΔΑ: 6ΞΔΗΩΞΧ-325



ΟΜΑΔΑ Α
1) Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της παρακάτω προμήθειας:

Α/Α Περιγραφή υλικού Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότη-
τα 

Τιμή Μο-
νάδος 

Ποσό

1 ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ ΚΙΛ 45 7,80 351,00

ΣΥΝΟΛΟ 351,00

ΦΠΑ13% 45,63

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 396,63

όπως περιλαμβάνονται στην Τεχνική Περιγραφή της προσφοράς με  τίτλο  «Απευθείας ανάθε-
σης προμήθειας για την διενέργεια δαπανών , για την  πραγματοποίηση  των εκδη-
λώσεων  κοπή πρωτοχρονιάτικης  πίτας των υπαλλήλων   του Δήμου Πρέβεζας ,
των κοινωνικών  δομών ,   των  χορευτικών τμημάτων ,  του Δημοτικού  Ωδείου
Πρέβεζας “Σπύρου Δήμας “ και του ΚΑΠΗ.”
με τα παρακάτω στοιχεία:

Α)Συνοπτική 
περιγραφή

ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ

CPV 79952100-3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

2) Αναθέτουμε απευθείας την ΟΜΑΔΑ Α της προμήθειας με τίτλο «Απευθείας ανάθεσης προ-
μήθειας για την διενέργεια δαπανών , για την  πραγματοποίηση  των εκδηλώσεων
κοπή πρωτοχρονιάτικης  πίτας των υπαλλήλων   του Δήμου Πρέβεζας , των κοινω-
νικών  δομών ,  των  χορευτικών τμημάτων , του Δημοτικού Ωδείου Πρέβεζας “Σπύ-
ρου Δήμας “ και του ΚΑΠΗ.”

 στον οικονομικό φορέα με τα παρακάτω στοιχεία:
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΕΣΚΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

Α.Φ.Μ. 050235903 - ΔΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΕΔΡΑ Λ.ΕΙΡΗΝΗΣ 29 - ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
(τηλέφωνο, FAX & e-mail)

2682028505

Με  συνολικό  ποσό  396,63 €  (με  ΦΠΑ  13  %,  ),  με  χρόνο  παράδοσης  10  ημέρες και  τόπο
παράδοσης έδρα του Δήμου Πρέβεζας. 
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ΑΔΑ: 6ΞΔΗΩΞΧ-325



ΟΜΑΔΑ Β
1)Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της παρακάτω προμήθειας:

Α/Α Περιγραφή υλικού Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότη-
τα 

Τιμή Μο-
νάδος 

Ποσό

1 ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ ΚΙΛ 77 7,80 600,60

ΣΥΝΟΛΟ 600,60

ΦΠΑ 13% 78,07

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 678,68

όπως περιλαμβάνονται στην Τεχνική Περιγραφή της προσφοράς με  τίτλο  «Απευθείας ανάθε-
σης προμήθειας για την διενέργεια δαπανών , για την  πραγματοποίηση  των εκδη-
λώσεων  κοπή πρωτοχρονιάτικης  πίτας των υπαλλήλων   του Δήμου Πρέβεζας ,
των κοινωνικών  δομών ,   των  χορευτικών τμημάτων ,  του Δημοτικού  Ωδείου
Πρέβεζας “Σπύρου Δήμας “ και του ΚΑΠΗ.”
με τα παρακάτω στοιχεία:

Α)Συνοπτική 
περιγραφή

ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ

CPV 79952100-3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

2)Αναθέτουμε απευθείας την ΟΜΑΔΑ Β της προμήθεια με τίτλο  «Απευθείας ανάθεσης προμή-
θειας για την πραγματοποίηση της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας για τους υπαλλήλους του
Δήμου Πρέβεζας , το χορευτικό τμήμα του Δήμου και των μελών του Δημοτικού Ωδείου Πρέβε-
ζας “ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ” “
 στον οικονομικό φορέα με τα παρακάτω στοιχεία:
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

Α.Φ.Μ. 032470182 – ΔΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΕΔΡΑ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 66 - ΠΡΕΒΕΖΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
(τηλέφωνο, FAX & e-mail)

2682025161

Με  συνολικό  ποσό  678,68€  (με  ΦΠΑ  13  %,  ),  με  χρόνο  παράδοσης  30  ημέρες και  τόπο
παράδοσης έδρα του Δήμου Πρέβεζας. 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

Κοινοποιήση
Ανάδοχος : 1. ΔΕΣΚΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 

2. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
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ΑΔΑ: 6ΞΔΗΩΞΧ-325
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