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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/10/2011 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 850 
∆ΗΜΟΣ ∆ΕΛΤΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 33216                              

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια 
ειδών και υλικών οδοσήµανσης και συστηµάτων αναχαίτισης οχηµάτων 
από το ∆ήµο ∆έλτα. 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
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 (∆.Κ.Κ) και ιδιαίτερα το άρθρο 209 
5) Την απόφαση 267/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού συµβουλίου µε την οποία 
εγκρίθηκε πίστωση ποσού 250,00 € στον Κ.Α. 02.50.7135.004 για την «Προµή-
θεια ειδών οδοσήµανσης» και την απόφαση 282/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού 
συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε πίστωση ποσού 9.275,00 € στον Κ.Α. 
02.30.6662.003 για την «Προµήθεια υλικών οδοσήµανσης», 50.725,00 € στον 
Κ.Α. 02.30.7135.006 για την «Προµήθεια ειδών οδοσήµανσης» και 13.550,00 € 
στον Κ.Α. 02.30.7135.007 για την «Προµήθεια και τοποθέτηση συστηµάτων 
αναχαίτισης οχηµάτων». 
6) Την ανάγκη του ∆ήµου ∆έλτα για την προµήθεια των αναφεροµένων στο 
θέµα ειδών. 
7) Την 160/2011 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής µε την οποία ψηφίστηκε 
η διάθεση πίστωσης 73.766,92 Ευρώ (9.274,20 Ευρώ στον Κ.Α. 
02.30.6662.003, 50.724,21 Ευρώ στον Κ.Α. 02.30.7135.006, 13.534,31 Ευρώ 
στον Κ.Α. 02.30.7135.007 και 233,70 Ευρώ στον Κ.Α. 02.50.7135.004).  
8) Τις από 15/09/2011 Τεχνικές Προδιαγραφές και τον προϋπολογισµό της 
προµήθειας που συντάχθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου. 
9) Τις υπ. αριθ. 15/2011 & 16/2011 αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του 
∆ήµου ∆έλτα µε τις οποίες συγκροτήθηκαν οι επιτροπές ΕΚΠΟΤΑ για τη 
διενέργεια, αξιολόγηση και παραλαβή προµηθειών. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Α) Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές για την 
προµήθεια ειδών και υλικών οδοσήµανσης και συστηµάτων αναχαίτισης 
οχηµάτων, ενδεικτικού προϋπολογισµού 73.766,92 €. Τις τεχνικές 
προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης θα καθορίσει και θα εγκρίνει µε 
απόφασή 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 ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ 


