
Α∆Α: 45ΟΛΩ9Ι-Ξ7Γ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΥΚΤΙΟ 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
∆ΗΜΟΣ ∆ΕΛΤΑ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ                                             Σίνδος: 21- 10 -2011 
                                                                             Αριθ. Αποφ.:  818 
                                                                                  Αριθ. Πρωτ.: 32565 
  
ΘΕΜΑ: ΈΓΚΡΙΣΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.525,20 € ΜΕ ΦΠΑ,  ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 
ΑΝΑΘΕΣΗ. 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΕΛΤΑ 

Έχοντας υπόψη:  
1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.13 περιπτ.VIII του Ν.2286/95.  
2) Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.3 του Ν.2503/97.  
3) Την Υπ.Απόφαση 27319/18-7-2002,ΦΕΚ 945/Β.  
4) Τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ.4 και 23 παρ.2 της µε αριθµ.11389/93 
Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β 185/93)<<Περί ενιαίου κανονισµού 
προµηθειών ΟΤΑ>>(ΕΚΠΟΤΑ).  
5) Τις διατάξεις του άρθρου 86 & 209 του Ν.3463/2006 όπως 
αναδιατυπώθηκαν και ισχύουν µε την παρ. 3 του αρ. 22 του Ν. 3536/2007.  
6) Την αριθµ.146/2011 απόφαση της οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
διατέθηκε πίστωση ποσού 1.525,20 ευρώ σε βάρος των Κ.A. 02.10.7135.001, 
02.30.7135.001, του προϋπολογισµού εξόδων έτους 2011  
7) Το γεγονός ότι η δαπάνη της προµήθειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 
15.000 ευρώ, κατά κωδικό αριθµό είδους του αρχείου ειδών του Ε.Π.Π  
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µε 
 

Α. Εγκρίνουµε τη διενέργεια της προµήθειας ηλεκτρικών συσκευών 
προϋπολογισµού 1.525,20 € µε ΦΠΑ µε απευθείας ανάθεση.  
Β. Καθορίζουµε τις τεχνικές προδιαγραφές της προµήθειας ηλεκτρικών 
συσκευών προϋπολογισµού 1.525,20 ευρώ, σύµφωνα µε το παράρτηµα Α’.  
Γ. Η ανάθεση της προµήθειας θα γίνει µε νέα απόφαση, αφού προηγηθεί η 
γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης.  

 
Ο ∆ήµαρχος ∆ΕΛΤΑ 

 
 
 

Γιουτίκας Νικόλαος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Χαρακτηριστικά: 

1. Αφορά προµήθεια ηλεκτρικών συσκευών  για τις ανάγκες 
του ∆ήµου ∆έλτα. 

 
α/α Περιγραφή είδους 

1 Ψυγειοκαταψύκτης χρώµα λευκό, Ενεργειακή 
κλάση : Β ∆ιαστάσεις Ύψος:1.86 cm Πλάτος: 60 cm 
Βάθος: 60 cm Χωρητικότητα: 340 lt, Ψυκτική 
ικανότητα 5 kgr/24hr, 3 γυάλινα ράφια στη 
συντήρηση, Μοτέρ: 1 , Εναλλάξιµη φορά πόρτας, 
εσωτερικός φωτισµός, αυτόµατη απόψυξη. 

2 Ψυγείο µονόπορτο, χρώµα λευκό, ∆ιαστάσεις 
Ύψος:0.85 cm Πλάτος: 60 cm Βάθος: 60 cm, 
Ενεργειακή κλάση Α, Εναλλάξιµη φορά πόρτας, 
εσωτερικός φωτισµός, 2 γυάλινα ράφια, 
Χωρητικότητα: 139 lt, διάφανο συρτάρι 
λαχανικών, αυτόµατη απόψυξη. 

3 Καφετιέρα καφέ Εspresso-Cappuccino και Φίτρου 
1000W. 
Αντλία πίεσης 19 bar ,παρασκευή κρέµας, 
ακροφύσιο ατµού για αφρόγαλα, µεγάλη οθόνη µε 
φωτισµό, στοπ ροής, εστία για προθέρµανση 
φλιτζανιών, αφαιρούµενο καλάθι φίλτρου. 

4 Ηλεκτρική σκούπα 2500w µε υφασµάτινη 
σακούλα, χωρητικότητα 4 λίτρα, αυτόµατο µάζεµα 
καλωδίου, ρυθµιζόµενη ένταση απορρόφησης, 
µεταλλικός τηλεσκοπικός σωλήνας, πλαστικό 
πέλµα.  

 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ/ΤΕΜ (€) ΤΕΜ ΣΥΝΟΛΟ : 

1.  ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ 500,00 1 500,00 
2.  ΨΥΓΕΙΟ 150,00 2 300,00 
3.  ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ  160,00 2 320,00 
4.  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ 120,00 1 120,00 

  ΣΥΝΟΛΟ : 1.240,00 
  Φ.Π.Α. 23 % : 285,20 
  ΣΥΝΟΛΟ : 1.525,20 
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Η αναφερόµενη τιµή διαµορφώθηκε µετά από έρευνα που έκανε το 
τµήµα στις τρέχουσες τιµές εµπορίου σε αντίστοιχα είδη και 
περιλαµβάνει και την τιµή µεταφοράς και παράδοσης στην οριστική 
θέση, των υπό προµήθεια υλικών.  
Παράδοση : 10 ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης.  
Εγκατάσταση: ∆ωρεάν  
Επίδειξη Λειτουργίας: Με την παράδοση ο ανάδοχος υποχρεούται σε 
επίδειξη – εκµάθηση του µηχανήµατος χωρίς χρέωση.  
Η οφειλή θα αντιµετωπιστεί από δαπάνες που έχουν προβλεφθεί στον 
προϋπολογισµό  
του ∆ήµου ∆έλτα (ίδιοι πόροι / ΟΤΑ) έτους 2011 στους Κ.Α.: 
02.10.7135.001, 02.30.7135.001.  
                                                                                          
                                                                                      Η συντάξασα                                    

 
 

                                                                        Πιτσάνη Πετρούλα                                                   
ΤΕ ∆ιοικητικού Λογιστικού                                             

                                                                       
            


