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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Σίνδος:  05-12 -2011 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  Αριθ. Αποφ.:  1172 
∆ΗΜΟΣ ∆ΕΛΤΑ  Αριθ. Πρωτ.:  38520 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ  
                                                                   
ΘΕΜΑ: Έγκριση ∆ιενέργειας της προµήθειας σχαρών για φρεάτια οµβρίων» 
προϋπολογισµού 14.962,95 € µε ΦΠΑ, µε απευθείας ανάθεση.  
 

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.  186/2011 απόφαση της οικονοµικής Επιτροπής , µε την οποία διατέθηκε 
πίστωση ποσού 14.962,95 ευρώ σε βάρος του Κ.A. 02.25.6662.001 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 σχαρών για φρεάτια οµβρίων προϋπολογισµού 
14.962,95  € µε ΦΠΑ, µε απευθείας ανάθεση.  
Β. Καθορίζουµε τις τεχνικές προδιαγραφές της προµήθειας σχαρών για φρεάτια οµβρίων 
προϋπολογισµού 14.962,95 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 ΣΧΑΡΩΝ 

 
Τα προς προµήθεια είδη θα χρησιµοποιηθούν από το εργατικό προσωπικό του 

συνεργείου ύδρευσης του  ∆ήµου ∆έλτα για να τοποθετηθούν σε διάφορα κανάλια 
απορροής οµβρίων σε αυλές σχολικών συγκροτηµάτων και επίσης σε αντικατάσταση 
κατεστραµµένων ή απολεσθέντων αντιστοίχων, στα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα . 

 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ 
1 Σχάρα γαλβανιζέ µε τελάρο βαρέως τύπου για 

κανάλια σε διάφορα µεγέθη. 
2 Ορθογώνιες σχάρες για κανάλια, πλαίσιο και 

καπάκι από Φαιό Χυτοσίδηρο D-400 
διαστάσεων εξωτερικών 30Χ30 , καθαρό 
άνοιγµα 20Χ20,ύψος 4 εκ. βάρος 15 kg 

3 Ορθογώνιες σχάρες για κανάλια, πλαίσιο και 
καπάκι από Φαιό Χυτοσίδηρο D-400 
διαστάσεων εξωτερικών 25Χ25 , καθαρό 
άνοιγµα 15Χ15,ύψος 3.5 εκ. βάρος 10 kg 

4 Ορθογώνιες σχάρες για κανάλια, πλαίσιο και 
καπάκι από Φαιό Χυτοσίδηρο D-400 
διαστάσεων εξωτερικών 50Χ50 , καθαρό 
άνοιγµα 40Χ40,ύψος 7,5 εκ. βάρος 37 kg 

5 Ορθογώνιες σχάρες για κανάλια, πλαίσιο και 
καπάκι από Φαιό Χυτοσίδηρο D-400 
διαστάσεων εξωτερικών 70Χ70 , καθαρό 
άνοιγµα 60Χ60,ύψος 7,5 εκ. βάρος 77 kg 

6 Ορθογώνιες σχάρες για κανάλια, πλαίσιο και 
καπάκι από Φαιό Χυτοσίδηρο D-400 
διαστάσεων εξωτερικών 45Χ45 , καθαρό 
άνοιγµα 35Χ35,ύψος 7,5 εκ. βάρος 69 kg 

7 Ορθογώνιο φρεάτιο, πλαίσιο και καπάκι από 
Φαιό Χυτοσίδηρο A-15 διαστάσεων 
εξωτερικών 20Χ20, Αποχετευτικότητα 3,5 
Dm2, βάρους 5.5 Κg 

 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ Ε.Μ. ΠΟΣ. Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 
1 Σχάρα γαλβανιζέ 

1000mmχ300mmχ25mm 
ΤΕΜ 25 90,00 2.250,00 

2 Σχάρα 
γαλβανιζέ1000mmχ500mmχ25mm 

ΤΕΜ 30 130,0
0 

3.900,00 

3 Ορθογώνιες σχάρες για κανάλια, 
πλαίσιο και καπάκι από Φαιό 
Χυτοσίδηρο D-400 διαστάσεων 
εξωτερικών 30Χ30 , καθαρό 

ΤΕΜ 140 8,00 1.120,00 
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Η 

αναφερόµενη τιµή µορφώθηκε µετά από έρευνα που έκανε το τµήµα στις τρέχουσες τιµές  
εµπορίου σε αντίστοιχα είδη και περιλαµβάνει και την τιµή µεταφοράς και παράδοσης, των 
υπό προµήθεια υλικών. Η οφειλή θα αντιµετωπιστεί  από δαπάνες  που έχουν προβλεφθεί 
στον προϋπολογισµό του ∆ήµου ∆έλτα ΚΑ 02.25.6662.001 (ίδιοι πόροι / ΟΤΑ)  έτους 
2011. 

                                                  Η συντάξασα  
 

                                                        Πιτσάνη Πετρούλα  
                                                      TE ∆ιοικητικού - Λογιστικού 

άνοιγµα 20Χ20,ύψος 4 εκ. βάρος 
15 kg 

4 Ορθογώνιες σχάρες για κανάλια, 
πλαίσιο και καπάκι από Φαιό 
Χυτοσίδηρο D-400 διαστάσεων 
εξωτερικών 25Χ25 , καθαρό 
άνοιγµα 15Χ15,ύψος 3.5 εκ. 
βάρος 10 kg 

ΤΕΜ 55 14,00 770,00 

5 Ορθογώνιες σχάρες για κανάλια, 
πλαίσιο και καπάκι από Φαιό 
Χυτοσίδηρο D-400 διαστάσεων 
εξωτερικών 50Χ50 , καθαρό 
άνοιγµα 40Χ40,ύψος 7,5 εκ. 
βάρος 37 kg 

ΤΕΜ 55 16,00 880,00 

6 Ορθογώνιες σχάρες για κανάλια, 
πλαίσιο και καπάκι από Φαιό 
Χυτοσίδηρο D-400 διαστάσεων 
εξωτερικών 70Χ70 , καθαρό 
άνοιγµα 60Χ60,ύψος 7,5 εκ. 
βάρος 77 kg 

ΤΕΜ 55 18,00 990,00 

7 Ορθογώνιες σχάρες για κανάλια, 
πλαίσιο και καπάκι από Φαιό 
Χυτοσίδηρο D-400 διαστάσεων 
εξωτερικών 45Χ45 , καθαρό 
άνοιγµα 35Χ35,ύψος 7,5 εκ. 
βάρος 69 kg 

ΤΕΜ 55 31,00 1.705,00 

8 Ορθογώνιο φρεάτιο, πλαίσιο και 
καπάκι από Φαιό Χυτοσίδηρο A-15 
διαστάσεων εξωτερικών 20Χ20, 
Αποχετευτικότητα 3,5 Dm2, 
βάρους 5.5 Κg 

ΤΕΜ 55 10,00 550,00 

∆ΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 
 

12.165,00 

ΦΠΑ 23% 
 

2.797,95 

 ΣΥΝΟΛΟ 14.962,95 


