
                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΑΑΝΝΑΑΡΡΤΤΗΗΤΤΕΕΟΟ  ΣΣΤΤΟΟ  ΔΔΙΙΑΑΔΔΙΙΚΚΤΤΥΥΟΟ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 
        Σίνδος, 08-05-2015 
 
        Αρ. Απόφασης: 379 
 

   Αρ. Πρωτ.:11737 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας, έγκριση της τεχνικής έκθεσης και του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού και απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας «Εργασίες 
πιστοποίησης ταχογράφων» προϋπολογισμού € 565,80 συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
Έχοντας λάβει υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 209 και 273 του Ν.3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων» 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ.13 του Ν.3731/08 (ΦΕΚ 263/Α’) «Αναδιοργάνωση της 

δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών» με το οποίο προστίθενται οι παράγραφοι 9 και 10 στο άρθρο 209 του 
Ν.3463/06 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης» 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 

5. Την υπ’ αρ. 35130/739/9-8-2010 απόφαση Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1291/Β’11-8-
10) αναφορικά με τα χρηματικά όρια για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν 
παροχή υπηρεσιών. 

6. Τη συνταχθείσα τεχνική έκθεση και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπηρεσίας με τίτλο 
«Εργασίες πιστοποίησης ταχογράφων» 

7. Την απόφαση 90/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δέλτα με την 
οποία διατέθηκε πίστωση ποσού € 565,80 στον Κ.Α. 02.20.6117.001 

8. Την ανάγκη του Δήμου Δέλτα για την παροχή των αναφερομένων στο θέμα υπηρεσιών. 
9. Την προσφορά της εταιρείας «Αφοί Χασάπη Ο.Ε.» ύψους € 565,80 συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1) Εγκρίνει τη διενέργεια της ανωτέρω υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες πιστοποίησης 
ταχογράφων»  προϋπολογισμού 565,80 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ  

2) Εγκρίνει τις από 27-02-2015 Τεχνικές Προδιαγραφές και τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό 
της Υπηρεσίας για την εν θέματι παροχή υπηρεσιών 

3) Αναθέτει απ’ ευθείας την υπηρεσία «Εργασίες πιστοποίησης ταχογράφων»  στην εταιρεία 
Αφοι ΧΑΣΑΠΗ Ο.Ε. που εδρεύει στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, στο  Τέρμα της οδού 
Πόντου & Παραπλεύρως Εγνατία, Τ.Κ. 570 09, με ΑΦΜ:998907915, Α΄ ΔΟΥ 
Θεσσαλονίκης, έναντι αμοιβής € 565,80 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για την 
εκτέλεση των εν θέματι εργασιών. 

 
                                                                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
                                            ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Θ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
Αφοι ΧΑΣΑΠΗ Ο.Ε., ανάδοχο 
καλούμενο να εμφανιστεί στο Δήμο  
εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των 
5 ημερών, ούτε μεγαλύτερης των 10  
ημερών για υπογραφή της σύμβασης 

ΑΔΑ: 6ΟΠΙΩ9Ι-64Θ
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