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                                                                                    Αριθ.Αποφ.159/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 12/2020 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

  Θέμα:  Εξειδίκευση πίστωσης  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019
για  την  διενέργεια  προμήθειας μικροεργαλείων  και  αναλωσίμων  για  το  Δημοτικό
Συνεργείο

        
  Στην  Πρέβεζα,  σήμερα  Πέμπτη  19  Μαρτίου 2020 στο  Δημοτικό  Κατάστημα  του  Δήμου

Πρέβεζας  συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση (δια περιφοράς ) η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας,

σύμφωνα  με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄

55/11-3-2020),  ύστερα από  την  αρ.πρωτ.5831/13-03-2020 πρόσκληση  του Προέδρου,  που

επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

    Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα

τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ
     1. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος
     2. Αργυρός Λεωνίδας   -     Τακτικό μέλος    
     3. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος
     4. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος
     5. Κουμπής  Γρηγόρης    -   Τακτικό μέλος
     6. Ροπόκης Ευάγγελος    -   Τακτικό μέλος
     7. Πιπιλίδης Λάζαρος      -   Τακτικό μέλος
     8. Κωστούλας Βασίλειος  -  Τακτικό μέλος  
     9. Νίτσας Γεώργιος       -     Τακτικό μέλος  

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Στ.Μπόμπορη, δημοτικό υπάλληλο.

  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο   θέμα, παρουσίασε την εισήγηση του Τμήματος  του Δήμου

Πρέβεζας (αρμ.υπαλ.Ιφ.Πρασσά) που έχει ως εξής: 

  «….Στο Δήμο μας υπάρχει η ανάγκη  προμήθειας μικροεργαλείων, όπως ενδεικτικά: κλειδιά

γερμανοπολύγωνα, καρυδάκια, αερόκλειδο, κασετίνα ελέγχου συστήματος ψύξης, εξολκέα, κ.α.

και αναλωσίμων όπως βίδες, περικόχλια, ροδέλες, σπρέι καθαρισμού, σπρει γράσου, κόλλες,

σιλικόνη κ.α., προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Δημοτικού Συνεργείου, σύμφωνα με

τη ΤΠ1/10.03.2020 της Δ/νσης Αγροτ. Ανάπτυξης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας  ανέρχεται  στο ποσό των 1.670,92€
πλέον ΦΠΑ και συνολικά 2.071,94 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον
κωδικό  02.20.6699 (Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων) του προϋπολογισμού Ο.Ε. 2020.

ΑΔΑ: Ω19ΞΩΞΧ-ΩΣΔ



Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
 Του αρ. 58  και αρ. 72 του Ν. 3852/2010
 Του αρ. 14 Ν. 4625/2019

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α:

 α) Την εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση της προμήθειας μικροεργαλείων και
αναλωσίμων για το Δημοτικό Συνεργείο
 β)  Την έγκριση  του προϋπολογισμού για τις  ανάγκες  της  πραγματοποίησης της  ανωτέρω

προμήθειας..…».

    Ο  Πρόεδρος  κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.

    Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο  και έλαβε υπόψη της,
 το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010
 το άρθρο 172 τ.ν. 3463/2006 
 το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομ. Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-3-2020)
 την εισήγηση της υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

       Εγκρίνει:

  1. Την εξειδίκευση πίστωσης για την  πραγματοποίηση της προμήθειας μικροεργαλείων και    

       αναλωσίμων για το Δημοτικό Συνεργείο.

  2. Τον προϋπολογισμό για την πραγματοποίηση της ανωτέρω προμήθειας, ποσού δύο χιλιάδων

      εβδομήντα  ένα  ευρώ  και  ενενήντα τέσσερα επτά (2.071,94 ευρώ), που   θα  βαρύνει  τον

      ΚΑ  02.20.6699 “Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων”  προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020.

       Ο τρόπος ανάθεσης της ανωτέρω  προμήθειας, θα καθοριστεί σύμφωνα με τις κείμενες  
       διατάξεις.

     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 159/2020.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                           ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ
                                              ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΔΑ: Ω19ΞΩΞΧ-ΩΣΔ
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