
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ.308/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 26/2020 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

 Θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019
για   την  πραγματοποίηση  δαπανών  για  τη  συντήρηση των  πιάνων  του  Δημοτικού
Ωδείου  Πρέβεζας
 

   Στην  Πρέβεζα,  σήμερα   Πέμπτη  25 Ιουνίου  2020  και  ώρα  13:00  μ.μ  στο  Δημοτικό

Κατάστημα του Δήμου Πρέβεζας  συνήλθε  σε  τακτική συνεδρίαση (κεκλεισμένων των θυρών)

η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα με την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.163/33282/29.05.2020, ύστερα

από  την  αρ.πρωτ.10958/19-06-2020 πρόσκληση  του  Προέδρου,  που  επιδόθηκε  νόμιμα  με

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

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

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

  Ο  Πρόεδρος εισηγούμενος το 30 θέμα  παρουσίασε  την εισήγηση του Τμήματος Πολιτισμού,
του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ.υπάλ.Δ.Kοψάρη), που έχει ως εξής: 
 «...Κάθε χρόνο τα μουσικά όργανα του Δημοτικού Ωδείου χρειάζονται συντήρηση και ειδικά με
το τέλος του σχολικού έτους είναι απαραίτητο τα όργανα να είναι σε καλή κατάσταση λόγω τω
εξετάσεων των μαθητών .
Οι  δαπάνες  αφορούν  τη  συντήρηση  των  πιάνων  του  Δημοτικού  Ωδείου  Πρέβεζας  “Σπύρος

Δήμας”. Ο προϋπολογισμός    για τις ανάγκες της συντήρησης   είναι ο κάτωθι:

Α/
Α

Περιγραφή υλικού Μο-
νάδ

Μετρ

Πο-
σότητα 

Τιμή Μο-
νάδος 

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

ΑΔΑ: Ψ3ΚΙΩΞΧ-Ψ6Ω



ΦΠΑ 0% 0

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΣ 1.390,00

           Έχοντας υπόψιν :

 την εισήγηση  της υπηρεσίας 

 παρ.1 του αρθρ. 14 του Ν.4625/2019 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 τ. Α΄/08.08.2016): «Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)», άρθρα 116, 118 & 120.

 N. 3861/10 (ΦΕΚ 112/13.07.2010 τεύχος Α): «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρε-
ωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

1.Την  εξειδίκευση  πίστωσης   για   την  συντήρηση     των  πιάνων  του  Δημοτικού  Ωδείου
Πρέβεζας. Ο προϋπολογισμός    για τις ανάγκες της συντήρησης   είναι ο κάτωθι:

Α/Α Περιγραφή υλικού Μο-
νάδ

Μετρ

Πο-
σότητα 

Τιμή Μο-
νάδος 

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

2. Την έγκριση του  προϋπολογισμού   για τις ανάγκες της πραγματοποίησης της δαπάνης .
Οι ανωτέρω δαπάνες θα βαρύνουν τον Κ.Α.Ε.    02.15.62.65  “Συντήρηση & επισκευή επίπλων
& λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού “ προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020.  Ο
τρόπος ανάθεσης όλων των ανωτέρω  δαπανών, θα καθοριστούν σύμφωνα με τις  κείμενες
διατάξεις...».
 

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

       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

 τις διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
 την εισήγηση της υπηρεσίας 
 την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ,
 την  ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.163/33282/29.05.2020,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

   Εγκρίνει:
1.Την εξειδίκευση  πίστωσης για την  συντήρηση των πιάνων του Δημοτικού Ωδείου
Πρέβεζας
2.Τον  προϋπολογισμό  για  την  πραγματοποίηση  της συντήρησης των πιάνων του
Δημοτικού Ωδείου Πρέβεζας ως εξής:

ΑΔΑ: Ψ3ΚΙΩΞΧ-Ψ6Ω



Α/Α Περιγραφή υλικού Μο-
νάδ

Μετρ

Πο-
σότητα 

Τιμή Μο-
νάδος 

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

Οι ανωτέρω δαπάνες θα βαρύνουν τον Κ.Α.Ε 02.15.62.65  “Συντήρηση & επισκευή επίπλων &
λοιπού  εξοπλισμού  σκευών  και  λοιπού  εξοπλισμού  “ προϋπολογισμού  οικ.  Έτους  2020.  Ο
τρόπος ανάθεσης  όλων των ανωτέρω  δαπανών, θα καθοριστούν σύμφωνα με τις  κείμενες
διατάξεις.

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  308/2020.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΔΑ: Ψ3ΚΙΩΞΧ-Ψ6Ω
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