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ΘΕΜΑ: «Απευθείας ανάθεση της προμήθειας ειδών γραφικής ύλης και χειροτεχνίας για τις 
ανάγκες των πολιτιστικών εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης του 
1821 που διοργανώνει το Τμήμα Πολιτισμού-Δημοτική Βιβλιοθήκη Πρέβεζας»  

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  ΔΗΜΑΡΧΟΥ  

ΑΡΙΘ. 317/2021 

 

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας 
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 (όπως ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΆΘΗΚΕ με το άρθρο 48 και 50 του 
Ν.4782/2021 και 120 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021). 

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 Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.7.2018 τεύχος Α) πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» 
6. Την αριθ. πρωτ. 12307/15-6-2021 εισήγηση-πρωτογενές αίτημα του τμήματος 

Πολιτισμού Δήμου Πρέβεζας προς το Δήμαρχο Πρέβεζας για την ανάγκη προμήθειας 

ειδών γραφικής ύλης, ειδών χειροτεχνίας και την φιλοξενία-διατροφή ενός ατόμου 

(συγγραφέα) στο πλαίσιο των πολιτιστικών δράσεων του Δήμου Πρέβεζας και της 

Δημοτικής Βιβλιοθήκης για τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής 

Επανάστασης του 1821.  
7. Το αρ. πρωτ. 12584/16-6-2021 τεκμηριωμένο αίτημα διατάκτη για ανάληψη 

υποχρέωσης προς τον προϊστάμενο της Οικον. υπηρεσίας Δήμου Πρέβεζας.  
8. Την αριθμ.  350/16-6-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Με αριθ. πρωτ. 

12558/2021) συνολικού ποσού 334,80 € και τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της 
Οικονομικής Υπηρεσίας επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης 
υποχρέωσης: α)για την ύπαρξη σχετικής πίστωσης στον προϋπολογισμό του Δήμου, 
β) την συνδρομή των προϋποθέσεων της παραγρ. 1 του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016  
και γ) τη δέσμευση στα λογιστικά βιβλία του δήμου της αντίστοιχης πίστωσης με 
αριθμό καταχώρησης 350/2021 στο Μητρώο Δεσμεύσεων της υπηρεσίας με Α/Α 
βεβαίωσης  377 (που αναρτήθηκε στη Διαύγεια με αρ. ΑΔΑ: 94ΤΒΩΞΧ-ΝΜ1. 

9. Την αριθ. 326/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πρέβεζας 
«Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.4625/2019 
στον ΚΑΕ 02.15.6471 «Δαπάνες πολιτιστικών δραστηριοτήτων» για την διενέργεια 
δαπανών για την διοργάνωση πολιτιστικών δράσεων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης  
Πρέβεζας στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων του Δήμου Πρέβεζας για τα 200 
χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, ποσού 334,80 € 
προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021 (ΑΔΑ 6ΥΞΙΩΞΧ-ΝΜΣ). 

10. Την αριθ. 10/2021 θετική γνωμοδότηση της Δημοτικής Κοινότητας Πρέβεζας. 
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11. Την αριθ. Πρωτ. 12817/18-6-2021 πρόσκληση του Δήμου Πρέβεζας προς τον 
οικονομικό φορέα Νικόλαος Αυδίκος, με ΑΦΜ 047486281, οδός Εθν. Αντίστασης 4 
Πρέβεζα, τηλ. 2682024025. 

12. Την προσφορά που υποβλήθηκε από τον οικονομικό φορέα, Νικόλαο Αυδίκο, με 
ΑΦΜ 047486281, οδός Εθν. Αντίστασης 4 Πρέβεζα, τηλ. 2682024025 (αριθ. πρωτ. 
12938/22-6-2021 και είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές-χαρακτηριστικά όπως αυτές 
αναφέρονται στο  αριθ. πρωτ. 12307/2021, εγγράφου-πρωτογενούς αιτήματος  του 
τμήματος πολιτισμού Δήμου Πρέβεζας & την αριθ. 12817/2021 πρόσκληση υποβολής 
προσφοράς. 

13. Την ανάγκη πραγματοποίησης των πολιτιστικών δράσεων για τον εορτασμό των 200 
χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής επανάστασης του 1821. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

1. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές-χαρακτηριστικά της ανωτέρω προμήθειας για 
την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και ειδών χειροτεχνίας.  

2. Αναθέτουμε απευθείας την προμήθεια των πιο κάτω ειδών γραφικής ύλης και ειδών 
χειροτεχνίας για τις ανάγκες διοργάνωσης πολιτιστικών δράσεων για τον εορτασμό 
των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής επανάστασης του 1821, στην 
επιχείρηση με την επωνυμία Νικόλαος Αυδίκος, με ΑΦΜ 047486281, ΔΟΥ Πρέβεζας, 
οδός Εθν. Αντίστασης 4, Πρέβεζα, τηλ. 2682024025. 

Το Συνολικό ποσό της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 210,80 € συμπεριλαμβανομένου και 
του ΦΠΑ και αναλύεται ως κάτωθι: 

 

Α

/

Α 

Περιγραφή των 

υπό προμήθεια 

υλικών 

Χαρακτηριστικά Μονάδα 

Μέτρησης  

Ποσότητα Τιμή 

Μονάδος 

Συνολικό  

Κόστος 

1. Προμήθεια 

αφισών  

Αφίσες έγχρωμες, 

διαστάσεων Α3 

Τεμ. 60 1,00  60,00 € 

2. Προμήθεια  

Μπλοκ 

ζωγραφικής  

Μπλοκ 

ζωγραφικής 

ακουαρέλας 

Τεμ.  5 5,00 25,00 € 

3. Προμήθεια 

μαρκαδόρων  

Πακέτο 

μαρκαδόρων 

χοντρών 

Τεμ. 5 5,00 25,00 € 

4. Προμήθεια 

νημάτων 

Προμήθεια 

νημάτων 

Τεμ. 30 2,00 60,00 € 
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(σπάγκος) (σπάγγου) για την 

χειροτεχνία της 

ύφανσης της 

σημαίας της 

επανάστασης 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

   170,00 € 

ΦΠΑ (24%) 

   40,80 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

   210,80 € 

 

   Η παρούσα ανάθεση της προμήθειας ισχύει έως 8/7/2021, οπότε θα πρέπει να έχει 

ολοκληρωθεί το συμβατικό της αντικείμενο. 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:  

 

1. Νικόλαος Αυδίκος 

2. Διαύγεια 

 

 

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας 
 
 
 

Νικόλαος Γεωργάκος 
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