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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 375/2020

ΘΕΜΑ:  “Απόφαση  Δημάρχου  Πρέβεζας  περί  «Απευθείας  ανάθεσης  υπηρεσιών    για  την
πραγματοποίηση  δαπανών  για  τη  συντήρηση  των  πιάνων   του  Δημοτικού  Ωδείου  Πρέβεζας
“ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ”.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

1. Έχοντας λάβει υπόψη:
2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
3. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 
4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120
5. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016
6. 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
7. Την ανάγκη του Δήμου Πρέβεζας για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα ειδών
8. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις με χρηματοδότηση από Ίδια Έσοδα στον προϋπολογισμού

του Δήμου έτους 2020  με Κ.Α.02.15.6265
9. Το αριθμ.  13053/2020  πρωτογενές αίτημα του Τμήματος Πολιτισμού 
10. Την αριθ. Α/Α 443/2020 συνολικού ποσού 1390,00 € (ΑΔΑ : Ψ7ΨΥΩΞΧ-1ΔΞ) 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  443/2020  στο  μητρώο
δεσμεύσεων.

11. Την υπ΄αριθ.  13514/2020  Πρόσκληση του Δήμου προς οικονομικό φορέα 
12. Την υπ' αριθμ.  13593/2020 οικονομική προσφορά που υποβλήθηκε στην υπηρεσία από

τον οικονομικό φορέα με επωνυμία ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ 

Και ως φορείς ανάθεσης της προμήθεια και υπηρεσίες του θέματος με τα παραπάνω στοιχεία
επικοινωνίας
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1)Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές των παρακάτω υπηρεσιών :
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Α/Α Περιγραφή υλικού Μονά
δ

Μετρ

Ποσότη
τα 

Τιμή
Μονάδος

Ποσό

 1 Χόρδισμα πίανων Δημοτικού Ωδείου Τεμ 7 70,00 490,00 

2 Επισκευη πιάνου Yamaha (Τοποθέτηση 10
σφυριών , αντικατάσταση τσόχας κάτω και
στην μέση των πλήκτρων , voice hamers )

Τεμ 1 400,00 400,00

3 Επισκευη  πιάνου  chaika(voising  ,
αντικατάσταση  χορδών  ,  αντικατάσταση
τσόχες  ,  ρύθμιση  μηχανής  ,  επισκευή
πεντάλ ) 

Τεμ 1 500,00 500,00

ΦΠΑ 0% 0

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΣ 1390,00

όπως περιλαμβάνονται στην Τεχνική Περιγραφή της προσφοράς με τίτλο «Απευθείας ανάθεσης
υπηρεσιών   για την πραγματοποίηση δαπανών για τη συντήρηση των πιάνων  του Δημοτικού
Ωδείου Πρέβεζας “ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ”.

Συνοπτική περιγραφή   Χόρδισμα  πίανων  Δημοτικού  Ωδείου  ,Επισκευη  πιάνου
Yamaha  (Τοποθέτηση  10  σφυριών  ,  αντικατάσταση  τσόχας
κάτω και στην μέση των πλήκτρων ,  voice hamers ),Επισκευη
πιάνου chaika(voising ,  αντικατάσταση χορδών , αντικατάσταση
τσόχες , ρύθμιση μηχανής , επισκευή πεντάλ ) 

CPV  50860000-1 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

2)Αναθέτουμε  απευθείας  την  υπηρεσία  με  τίτλο«Απευθείας  ανάθεσης  υπηρεσιών    για  την
πραγματοποίηση  δαπανών  για  τη  συντήρηση  των  πιάνων   του  Δημοτικού  Ωδείου  Πρέβεζας
“ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ”.

 στον οικονομικό φορέα με τα παρακάτω στοιχεία: 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ
Α.Φ.Μ. 038011093 – ΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΕΔΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
(τηλέφωνο, FAX & e-mail)

 6936220172

Με  συνολικό  ποσό 1390,00€  ,  με  χρόνο  60  ημέρες και  τόπο  παράδοσης  έδρα  του  Δήμου
Πρέβεζας. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

Κοινοποιήση
Ανάδοχος :   ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ
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