
 

 

1 

 

                                                          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         ΑΑΝΝΑΑΡΡΤΤΗΗΤΤΕΕΟΟ  ΣΣΤΤΟΟ  ΔΔΙΙΑΑΔΔΙΙΚΚΤΤΥΥΟΟ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                             
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ                                                   Σίνδος, 13/12/2018  

Διεύθυνση Οικονομικών     ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1730 

Υπηρεσιών       ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:  27562 

Τμήμα Προϋπολογισμού 

Λογιστηρίου και Προμηθειών 

Ταχ. Δ/νση:   Πλ. Δημοκρατίας 1, 

                     57400 Σίνδος. 

Πληροφορίες: Σαμαρά Ελιζαμπέτ 

Τηλ.: 2313-300-500 (εσωτ. 520) 

Fax:  2310-586-849 

E-mail: e.samara@dimosdelta.gr  

 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την «προμήθεια 

εορταστικού διακόσμου», προϋπολογισμού 7.710,32 ευρώ, με απ’ ευθείας 

ανάθεση. 
 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ 

 

Έχοντας υπ’ όψιν: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 

3) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με 

την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την 

περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

4) Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ΠΔ 80/2016  

5) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 

του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

6) Την αναγκαιότητα της συγκεκριμένης προμήθειας. 

7) Τα από 17-10-2018 έγγραφα σύμβασης του Αυτοτελούς Τμήματος . Κοινωνικής 

Προστασίας, Δημόσιας Υγείας, Παιδείας Αθλητισμού και Πολιτισμού 

8) Την υπ’ αριθ. 1720/27504/13-12-2018 προηγούμενη απόφασή μας, με την οποία 

εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκε πίστωση ύψους € 7.710,32 από τον Κ.Α. 

02.15.6691 και η οποία έλαβε μοναδικό αριθμό καταχώρησης στα λογιστικά βιβλία 

και στο ΠΣ του Δήμου Δέλτα α/α 1113/2018 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της «προμήθειας εορταστικού διακόσμου», 

προϋπολογισμού 6.218,00 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 7.710,32 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου 

Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 
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 Β. Εγκρίνουμε τα έγγραφα της σύμβασης (Τεχνική έκθεση-Τεχνικές προδιαγραφές – 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός –Συγγραφή Υποχρεώσεων) για την «προμήθεια εορταστικού 

διακόσμου», τα οποία επισυνάπτονται στο παράρτημα της παρούσης. 

 

 

H ανάθεση θα εκτελεστεί μετά από αποστολή αντίστοιχης πρόσκλησης. 

 

Η παρούσα θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο του Δήμου Δέλτα. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Θ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Σίνδος,17/10/2018 

 

                           Αρ. Μελέτης:5 

Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 6Α 
                            57 400 ΣΙΝΔΟΣ 
Πληροφορίες: Αναστασιάδου Ευδοξία 
Τηλέφωνο: 2313 305 919 
Fax:                     2313 305 917 
Email:                 e.anastasiadou@dimosdelta.gr
  

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Με την προμήθεια αυτή προβλέπεται να εξοπλισθεί ο Δήμος Δέλτα με είδη  εορταστικού διακόσμου που θα 

τοποθετηθούν ώστε να διακοσμούν τις πλατείες των Δημοτικών Κοινοτήτων και τους εξωτερικούς χώρους των 

Δημοτικών Καταστημάτων κατά τις εορτές των Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. 

Τα είδη αναλυτικά: 

 Διακοσμητικές χριστουγεννιάτικες γιρλάντες δρόμου με γράμματα ή σχέδια με πλαίσιο ή συρματόσχοινο 

που μπορούν να κρεμαστούν με διάφορους τρόπους ή και να συνενωθούν μεταξύ τους μήκους 2 μέτρων. 

 Ακριλικές Γιρλάντες, πλαστικές με χάνδρες ασημί 10 μέτρων. 

 Ακριλικές Γιρλάντες, πλαστικές με χάνδρες χρυσές 10 μέτρων. 

 Χριστουγεννιάτικη διακοσμητική τρέσα PVC τύπου βροχής ασύμμετρης ή σταλακτίτη από 

ανομοιόμορφες κάθετες, διαστάσεων 3-3,5 μέτρα μήκους κατάλληλα για διακόσμηση μπαλκονιών 

παραθύρων και τοίχων. 

 Χριστουγεννιάτικες διακοσμητικές μπάλες, συνθετικές, 8cm, κατάλληλες για διακόσμηση δένδρων και 

γιρλαντών. 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
ΕΙΔΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

ΜΟΝ 

CPV ΤΙΤΛΟΣ CPV  

ΠΟΣΟT 

 

TIMH       

MON 

 

ΣΥΝΟΛΟ € 

Γιρλάντες 

διακοσμητικές 

ΤΕΜ 39298500-2 Διακοσμητικά είδη 220 19,00 4.180,00 

Ακριλικές Γιρλάντες, 

πλαστικές με χάνδρες 

ασημί 

ΤΕΜ 39298500 Διακοσμητικά είδη 50 10,00 500,00 

Ακριλικές Γιρλάντες 

πλαστικές με χάνδρες 

χρυσές 

ΤΕΜ 39298500 Διακοσμητικά είδη 50 10,00 500,00 

Τρέσα Βροχή ΤΕΜ 39298500-2 Διακοσμητικά είδη 28 21,00 588,00 

Χριστουγεννιάτικες 

Μπάλες διαφόρων 

χρωμάτων 

ΤΕΜ 39298500-2 Διακοσμητικά είδη 300 1,50 450,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 6.218,00 

 Φ.Π.Α. 24% 1.492,32 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 7.710,32 
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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 στην οριστική  θέση των υπό προμήθεια 

ειδών. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την παραπάνω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 7.710,32 €. Η συνολική 

δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του Δήμου (ίδιοι πόροι) με υπάρχουσα αρχική πίστωση 24.000,00 € στον Κ.Α 

02.15.6691 του Π/Υ του έτους 2018. 

 

      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

   Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                              Η ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ              ΤΣΑΚΑΛΑΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ                                              ΠΕ ΔΙΟΚΗΤΙΚΟΥ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Σίνδος,17/10/2018 

 

                           Αρ. Μελέτης:5 

Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 6Α 
                            57 400 ΣΙΝΔΟΣ 
Πληροφορίες: Αναστασιάδου Ευδοξία 
Τηλέφωνο: 2313 305 919 
Fax:                     2313 305 917 
Email:                 e.anastasiadou@dimosdelta.gr
  

 

 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

 
Άρθρο 1ο – Αντικείμενο της Προμήθειας 

Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια ειδών εορταστικού διακόσμου εν΄ όψει των Εορτών των 

Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς  

 

Άρθρο 2ο – Προϋπολογισμός 

Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός που συντάχθηκε ανέρχεται στο ποσό των 7.710,32 € συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 24%. από Ίδια Έσοδα και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Δέλτα και 

συγκεκριμένα τον Κ.Α. 02.15.6691. 

 

Άρθρο 3ο – Ισχύουσες Διατάξεις 

Η διενέργεια και εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις εξής διατάξεις: 

1) του Ν. 4412/2016, ΦΕΚ 147/Α.  

2) του άρθρου 86 & 209 του Ν. 3463/2006 όπως αναδιατυπώθηκαν και ισχύουν με την παρ. 3 του αρ. 22 

του Ν. 3536/2007.  

3) του Ν. 3852/2010.  

4) του Ν.4555/2018 

5) του Ν. 2690/1999  (Φ.Ε.Κ. 45/τ.Α΄/09.03.1999) «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις», όπως ισχύει. 

Άρθρο 4ο : Συμβατικά Στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α. Προϋπολογισμός μελέτης  

β. Η συγγραφή υποχρεώσεων  

γ. Τεχνική περιγραφή – μελέτη 

δ. Η συγγραφή υποχρεώσεων 

 

Άρθρο 5 

Χρόνος εκτέλεσης Προμήθειας 

Ο χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας  είναι από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 20/12/2018. 

Άρθρο 6 

Αμοιβή 

Η συνολική αμοιβή του αναδόχου ορίζεται στο ποσό των 7.710,32 Ευρώ με Φ.Π.Α. 24% και θα καλυφθεί από 

Ιδίους Πόρους του Δήμου. Θα βαρύνει τον Κ.Α 02.15.6691 «Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και εορταστικού 

διακόσμου» του προϋπολογισμού έτους 2018. 
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Άρθρο 7 

Διαδικασία παραλαβής 

Η προμήθεια θα παραληφθεί από την Αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής  (άρθρο 200, παρ.5α, Ν.4412/2016) στην 

Αποθήκη του Δήμου στη Δημοτική Κοινότητα Ν. Μαγνησίας. 

Άρθρο 8 

Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή των ειδών της προμήθειας θα γίνει άπαξ, αφού παραληφθούν τα είδη από την επιτροπή παραλαβής 

και τη σύνταξη του πρωτοκόλλου παραλαβής (άρθρο 200, παρ.5α, Ν.4412/2016) 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προσκομίζονται στην αρμόδια υπηρεσία είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 200, 

παρ. 5 του Ν.4412/2016. Πέραν των κατ’ ελάχιστο δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν το 

έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην 

κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Μετά από την παραλαβή της προμήθειας, την έκδοση του τιμολογίου του προμηθευτή, την προσκόμιση των 

νόμιμων δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση κάθε νόμιμου ελέγχου από την Υπηρεσία του Επιτρόπου 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Δήμος υποχρεούται να εξοφλεί τον προμηθευτή εντός του χρονικού διαστήματος που 

ορίζεται από την υποπαρ. Ζ.5 του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107): «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ». 

 

Άρθρο 9 

Κρατήσεις – Φόροι 

Τον ανάδοχο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνουν όλοι ανεξαιρέτως οι φόροι, τέλη, δασμοί και 

εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 

πλην του ΦΠΑ  με τον οποίοι βαρύνεται ο Δήμος. 

 

Άρθρο 10 

Λύση της σύμβασης 

Η σύμβαση λύεται με την πάροδο της ημερομηνίας διάρκειάς της, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση 

κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, 

που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται 

στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της 

σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον Προμηθευτή λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει 

από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της 

Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

   Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                               Η ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ    ΤΣΑΚΑΛΑΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ                                ΠΕ ΔΙΟΚΗΤΙΚΟΥ  
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