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Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου 
& Προμηθειών  

Ταχ. Δ/νση:   Πλ. Δημοκρατίας 1, 

                      57400 Σίνδος. 

Πληροφορίες: Σταματίου Ιωάννης 

Τηλ.: 2310-586-840 εσωτ.: 248 

Fax:  2310-586-846 

E-mail: i.stamatiou@dimosdelta.gr  

                                     
ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια 
συστημάτων πυρασφάλειας για αθλητικούς χώρους του Δήμου Δέλτα. 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Έχοντας λάβει υπόψη: 
 
1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν. 2286/95. 
2) Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ.4,5,6 της υπ’ αριθ. 11389/93 
απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών απόφασης περί «Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ)». 
3) Την Π1/3305/03.11.2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/12.11.2010 τεύχος B). 
4) Τον Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) και ιδιαίτερα το άρθρο 209. 
5) Την 279/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία δημιουργήθηκε ο ΚΑ 
02.30.7135.015 µε τίτλο «Προµήθεια συστηµάτων πυρασφάλειας για αθλητικούς χώρους 
του ∆ήµου ∆έλτα», και τον ενισχύθηκε µε το ποσό των 73.800,00 €.  
6) Τις από 30/10/2014 τεχνικές προδιαγραφές και τον προϋπολογισμό της προμήθειας 
που συντάχθηκαν από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Δέλτα. 
7) Την 22/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δέλτα με την οποία 
συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και 
απευθείας ανάθεσης προμηθειών.  
8) Την 15/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δέλτα με την οποία 
συγκροτήθηκε η επιτροπή ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή προμηθειών. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Α) Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια 
συστημάτων πυρασφάλειας για αθλητικούς χώρους του Δήμου Δέλτα, ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 73.788,93 €. Τις τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους της διακήρυξης 
και τη διάθεση πίστωσης θα καθορίσει και θα εγκρίνει με απόφαση της η Οικονομική 
Επιτροπή. 
 
Β)  Η πληρωμή ολόκληρης της συμβατικής αξίας των αγαθών θα γίνει μετά την οριστική 
παραλαβή των υλικών, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος που θα συνοδεύεται από 
τα νόμιμα δικαιολογητικά. 
                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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