
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ.672/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 50/2020 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

  Θέμα:  Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019
στον Κ.Α. 02.00.6431 με τίτλο «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του
Δήμου»   για  την  προμήθεια υλικού  σηματοδότησης  δειγματοληψιών  για  το  Δήμο
Πρέβεζας.
 

    Στην Πρέβεζα, σήμερα  Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα  13:00 μ.μ  στο Δημοτικό

Κατάστημα  του  Δήμου  Πρέβεζας συνήλθε   σε   τακτική συνεδρίαση  με  την διαδικασία  της

τηλεδιάσκεψης η  Οικονομική  Επιτροπή  Πρέβεζας,  σύμφωνα  με  την  ΥΠ.ΕΣ.

Εγκ.163/33282/29.05.2020,  ύστερα  από  την  αρ.πρωτ.22989/27-11-2020 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. Κορωναίος Κοσμάς      -  Αναπλ. μέλος
      8. Κωστούλας Βασίλειος  -  Τακτικό μέλος
      9. Νίτσας Γεώργιος      -     Τακτικό μέλος

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

  O   Πρόεδρος    έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε ότι  με την αριθμ.  671/2020 απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η συζήτηση του θέματος ως προ ημερήσιας διάταξης  διότι
είναι επείγον καθώς η  προληπτική δειγματοληψία θα γίνει το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2020.
  Ο  Πόεδρος   εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης  παρουσίασε την εισήγηση
του  Αυτ.  Τμήματος  Προγραμματισμού,  Οργάνωσης  και  Πληροφορικής,  του Δήμου Πρέβεζας
(αρμ.υπάλ. Ν.Βασιλείου), που έχει ως εξής: 

 «...Ο Δήμος Πρέβεζας σε συνέργεια με τον ΕΟΔΥ διοργανώνουν προληπτική δειγματοληψία
COVID19 για τους δημότες του Δήμου Πρέβεζας, με χορό διεξαγωγής το δημοτικό πάρκινγκ
δίπλα στην πλατεία Ανδρούτσου.

ΑΔΑ: ΩΣΡΒΩΞΧ-Γ1Σ



      Προκειμένου να υπάρχει σωστή σηματοδότηση και για την τήρηση της τάξης θα χρειαστούν
κάποια ενημερωτικά banner και κάποιες κατευθυντικές πινακίδες οι οποίες να βοηθούν τους
δημοτες  που  θα  θελήσουν  να  παρευρεθούν  στην  συγκεκριμένη  δράση  και  να  κάνουν  την
προληπτική δειγματοληψία για τον Covid 19.

     Έτσι χρειάζονται:
α) στο σημείο που θα γίνεται η δειγματοληψία 3 ενημερωτικά banner (2 με μέγεθος 1.30x1.80
και 1 με μέγεθος 1.00x1.80).
β) στην είσοδο του πάρκινγκ άλλα 2 ενημερωτικά banner (με μέγεθος 1.30x1.80) τα οποία θα
χωροθετηθούν την είσοδο.
γ) πάνω στην οδό Σπηλιάδου χρειάζονται 4 κατευθυντικές πινακίδες (4 με μέγεθος 1.00x0.78)
από τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας προκειμένου να ενημερώνονται καλύτερα οι οδηγοί και 2
πινακίδες οι  οποίες θα δείχνουν προς την σωστή είσοδο του σημείου δειγματοληψίας (2 με
μέγεθος 1.00x0.68).
Η ανωτέρω δαπάνη προϋπολογίζεται ως εξής:

α/α Είδος Τεμ. Τιμή / τεμ. (χωρίς

ΦΠΑ)

Σύνολο (χωρίς

ΦΠΑ)

1 Banner μεγέθους  1.30x1.80 4 51,50 €  206,00 €  

2 Banner μεγέθους  1.00x1.80 1 40,00 €  40,00 €  

3 Κατευθυντική  πινακίδα

1.00x0.68

2 15,00 €  30,00 €  

4 Κατευθυντική  πινακίδα

1.00x0.78

4 17,50 €  70,00 €  

ΣΥΝΟΛΟ 346,00 €  

ΦΠΑ 24% 83,04 €  

ΤΕΛΙΚΟ 429,04 €  

           Έχοντας υπόψιν :
- την 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.

- τις  διατάξεις  του  N.  3861/10  (ΦΕΚ  112/13.07.2010  τεύχος  Α):  «Ενίσχυση  της  δια-
φάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητι-
κών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες δια-
τάξεις

- το γεγονός ότι η προληπτική δειγματοληψία θα γίνει το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου
2020

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

α) την συζήτηση του θέματος ως κατεπείγον στην συνεδρίαση της Παρασκευής 4 Δεκεμβρίου
2020
β)  την  εξειδίκευση  πίστωσης  για  την  πραγματοποίηση  της  ανωτέρω  προμήθειας  υλικού
σηματοδότησης δειγματοληψιών για το Δήμο Πρέβεζας
γ) την έγκριση του προϋπολογισμού για την ανωτέρω προμήθεια ως εξής:

α/α Είδος Τεμ. Τιμή / τεμ. (χωρίς

ΦΠΑ)

Σύνολο (χωρίς

ΦΠΑ)

1 Banner μεγέθους  1.30x1.80 4 51,50 €  206,00 €  

2 Banner μεγέθους  1.00x1.80 1 40,00 €  40,00 €  

ΑΔΑ: ΩΣΡΒΩΞΧ-Γ1Σ



3 Κατευθυντική  πινακίδα

1.00x0.68

2 15,00 €  30,00 €  

4 Κατευθυντική  πινακίδα

1.00x0.78

4 17,50 €  70,00 €  

ΣΥΝΟΛΟ 346,00 €  

ΦΠΑ 24% 83,04 €  

ΤΕΛΙΚΟ 429,04 €  

Η ανωτέρω δαπάνη  θα  βαρύνουν τον  Κ.Α.  02.00.6431 με  τίτλο  «Έξοδα  ενημέρωσης  και

προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου» προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

Η ανωτέρω δαπάνη θα ανατεθεί με απ' ευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου....».

      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,
- την  ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020,
-τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020
τεύχος  A’)  η  οποία  κυρώθηκε  νομοθετικά  με  το  άρθρο  2  του  Ν.4682/20,  (ΥΠ.ΕΣ.
18318/13.03.2020), (ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.40/20930/31.03.2020).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

1. Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης ποσού τετρακοσίων εικοσιεννέα ευρώ

και  τεσσάρων  λεπτών (429,04  ευρώ), στον  ΚΑΕ   02.00.6431 με τίτλο

«Έξοδα  ενημέρωσης  και  προβολής  δραστηριοτήτων  του  Δήμου»

προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020,  για την προμήθεια υλικού σηματοδότησης

δειγματοληψιών για το Δήμο Πρέβεζας.

2. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό για  την ανωτέρω προμήθεια ως εξής:

α/α Είδος Τεμ. Τιμή / τεμ. (χωρίς

ΦΠΑ)

Σύνολο (χωρίς

ΦΠΑ)

1 Banner μεγέθους  1.30x1.80 4 51,50 €  206,00 €  

2 Banner μεγέθους  1.00x1.80 1 40,00 €  40,00 €  

3 Κατευθυντική  πινακίδα

1.00x0.68

2 15,00 €  30,00 €  

4 Κατευθυντική  πινακίδα 4 17,50 €  70,00 €  
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1.00x0.78

ΣΥΝΟΛΟ 346,00 €  

ΦΠΑ 24% 83,04 €  

ΤΕΛΙΚΟ 429,04 €  

Η ανωτέρω δαπάνη θα ανατεθεί με απ' ευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου.

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό   672/2020.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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