
                              
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                    
 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ                                               Σίνδος, 16/12/2019 
 Διεύθυνση Οικονομικών                     ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1953
Υπηρεσιών                                                     ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 24819  
Τμήμα Προϋπολογισμού
Λογιστηρίου και Προμηθειών

 Ταχ. Δ/νση:   Πλ. Δημοκρατίας 1,
                      57400 Σίνδος.
Πληροφορίες: Σταματίου Ιωάννης
Τηλ.: 2313-300-548
Fax:  2310-586-849
E-mail: i.stamatiou@dimosdelta.gr 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση  διενέργειας  και  εγγράφων  σύμβασης  της

«προμήθειας προστατευτικού  δαπέδου  –  μοκέτας  για  το
κλειστό γυμναστήριο Χαλάστρας» προϋπολογισμού 3.995,28
ευρώ με Φ.Π.Α. 24%, με απευθείας 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 του Ν. 4555/2018.

4) Τις διατάξεις του Ν. 4605/2019.

5) 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.

6) Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 21 του Ν. 3731/2008.

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

την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

8) Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016.

9) Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας.

10)Τα  από  τις  02-12-2019  έγγραφα  σύμβασης  του  Αυτοτελούς  Τμήματος

Κοινωνικής  Προστασίας,  Δημόσιας  Υγείας,  Παιδείας,  Αθλητισμού  &

Πολιτισμού.

11)Την  υπ’  αριθμ.:  570/24434/09-12-2019  προηγούμενη  απόφαση  μας  με

υπογράφοντα τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Διοικητικών ως διατάκτη

δαπανών του Δήμου Δέλτα, με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκε

πίστωση ύψους 3.995,28 ευρώ από τον Κ.Α. 02.15.6699.001. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της «προμήθειας προστατευτικού δαπέδου –

μοκέτας  για  το  κλειστό  γυμναστήριο  Χαλάστρας» προϋπολογισμού

3.995,28 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. 

Β. Εγκρίνουμε  τα  έγγραφα  της  σύμβασης  (τεχνική  έκθεση  –  ενδεικτικός

προϋπολογισμός  –  συγγραφή  υποχρεώσεων)  της «προμήθειας

προστατευτικού  δαπέδου  –  μοκέτας  για  το  κλειστό  γυμναστήριο

Χαλάστρας», σύμφωνα με το  Παράρτημα. 

Η ανάθεση θα εκτελεστεί μετά από αποστολή αντίστοιχης πρόσκλησης.

Η παρούσα θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο του Δήμου Δέλτα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚ. ΙΩΑΝΝΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ – ΜΟΚΕΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ

Περιεχόμενα:
- Τεχνική Εκθεση- Περιγραφή
- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
- Συγγραφή Υποχρεώσεων

Σίνδος 02-12-2019
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Ταχ. Δ/νση: N.Πλαστήρα 13, Σίνδος 
Θεσσαλονίκης, τ.κ. 57400 
Πληροφορίες:    Αναστασιάδου Ευδοξία
Τηλέφωνο: 2313305919
Φαξ:                2313305917
Ε-mail:  e.anastasiadou@dimosdelta.gr           

Προμήθεια  προστατευτικού δαπέδου- μοκέτας για το
κλειστό γυμναστήριο Χαλάστρας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα  μελέτη αφορά την «Προμήθεια  προστατευτικού δαπέδου- μοκέτας για το
κλειστό  γυμναστήριο  Χαλάστρας»  προκειμένου  να  προστατευτεί  το  ξύλινο  παρκέ  από  άλλους
χρήστες του γυμναστηρίου (διάφορους συλλόγους, χορευτικά).

Η  δαπάνη  για  την  προμήθεια  προϋπολογίζεται  στο  ποσό  των  3.995,28  €
(συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.24%)  και  θα  χρηματοδοτηθεί  από  ίδια  έσοδα   στον  Κ.Α
02.15.6699.001 “Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων που δεν εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες”
του προϋπολογισμού του έτους 2019. 

Το  προστατευτικό  δάπεδο  -μοκέτα  θα  πρέπει  να  είναι  για  επαγγελματική  χρήση
κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο με υπόστρωμα από συνθετικό λάτεξ πάχος 6 mm και βάρος
1400gr/m2 και φάρδος 2m.

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο την πλέον
συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  αποκλειστικά  βάση  τιμής  και  σύμφωνα  με  την
ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τις προμήθειες ΟΤΑ (N. 4412/2016).

Σίνδος, 02/12/2019
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Αναστασιάδου Ευδοξία
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού

Δήμου Δέλτα

Τσακαλάκη Λαμπρινή
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Ταχ. Δ/νση: N.Πλαστήρα 13, Σίνδος 
Θεσσαλονίκης, τ.κ. 57400 
Πληροφορίες:   Αναστασιάδου Ευδοξία
Τηλέφωνο: 2313305919
Φαξ:                2313305917
Ε-mail:  e.anastasiadou@dimosdelta.gr           

Προμήθεια  προστατευτικού δαπέδου- μοκέτας για το
κλειστό γυμναστήριο Χαλάστρας

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/
Α Περιγραφή CPV 

Τετραγωνικ
ά μέτρα Ενδεικτική Αξία

ποσότητας
ΦΠΑ 24

%

Συνολική
αξία (με

ΦΠΑ)

1

Προστατευτικό δάπεδο -
μοκέτα

39531310
-9 537 6,00 3.222,00 773,28 3.995,28
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Οι αναφερόμενες τιμές μορφώθηκαν μετά από έρευνα που έκανε το Τμήμα στις τρέχουσες τιμές σε
αντίστοιχα είδη προμηθειών.

Σίνδος , 02/12/2019

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αν. Προϊσταμένη

Αναστασιάδου Ευδοξία
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού

Δήμου Δέλτα

Τσακαλάκη Λαμπρινή
ΠΕ Διοικητικού
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Ταχ. Δ/νση: N.Πλαστήρα 13, Σίνδος 
Θεσσαλονίκης, τ.κ. 57400 
Πληροφορίες:    Αναστασιάδου Ευδοξία
Τηλέφωνο: 2313305919
Φαξ:                2313305917
Ε-mail:  e.anastasiadou@dimosdelta.gr           

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο:             Αντικείμενο συγγραφής  
Το παρόν τεύχος αφορά τους γενικούς συμβατικούς όρους, βάσει των οποίων θα πρέπει να

εκτελεστεί η προμήθεια.

Άρθρο 2ο:             Συμβατικό πλαίσιο εφαρμοστέα νομοθεσία  
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, ο Αστικός

Κώδικας. 

Άρθρο 3ο:             Συμβατικά στοιχεία  
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
α. Προϋπολογισμός μελέτης 
β. Η συγγραφή υποχρεώσεων 
γ. Τεχνική έκθεση- περιγραφή

Άρθρο 4ο:             Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας   
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με απ’ ευθείας ανάθεση και  με

κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής  του
ενδεικτικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Τονίζετε  ιδιαίτερα  ότι  δεκτές  θα  γίνουν  οικονομικές  προσφορές  για  το  σύνολο  της
προμήθειας.

Άρθρο 5ο:             Ανακοίνωση αποτελέσματος  
Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και

μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρο 105,
υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο Δέλτα σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών από
την παραλαβή του εγγράφου της ανακοίνωσης του αποτελέσματος για την υπογραφή της σύμβασης.

Άρθρο 6ο:             Υποχρεώσεις του εντολέα   
Ο εντολέας υποχρεούται να εξοφλεί τους λογαριασμούς του σύμφωνα με τα οριζόμενα στην

υποπαρ. Ζ.5 του Ν.4152/2013 «Συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και Δημοσίων Αρχών» (ΦΕΚ Α΄107).

Άρθρο 7ο:             Ανωτέρω βία  
Ως ανωτέρα βία  θεωρείται  κάθε απρόβλεπτο και  τυχαίο γεγονός που είναι  αδύνατο να

προβλεφθεί  έστω  και  εάν  για  την  πρόβλεψη  και  αποτροπή  της  επέλευσης  του  καταβλήθηκε
υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι:
εξαιρετικά  και  απρόβλεπτα  φυσικά  γεγονότα,  πυρκαγιά  που  οφείλεται  σε  φυσικό  γεγονός  ή  σε
περιστάσεις  για  τις  οποίες  ο εντολοδόχος ή  ο  εντολέας είναι  ανυπαίτιοι,  αιφνιδιαστική  απεργία
προσωπικού,  πόλεμος,  ατύχημα,  αιφνίδια  ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α.  στην
περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει
αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος
για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος
ανάλογα.
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Άρθρο 8ο:             Αναθεώρηση τιμών   
Οι  τιμές  δεν  υπόκεινται  σε  καμία  αναθεώρηση  για  οποιονδήποτε  λόγο  ή  αιτία,  αλλά

παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.

Άρθρο 9ο : Παραλαβή υλικών - Τρόπος πληρωμής
Η  παράδοση  των  υλικών  θα  γίνει  εφ’  άπαξ  και  εντός  -10-  ημερών  από  την  έγγραφη

παραγγελία της υπηρεσίας, στην αποθήκη του Δήμου.
Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο και μετά την

τοποθέτηση του προστατευτικού δαπέδου – μοκέτας. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην
σύμβαση  και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 10ο:          Φόροι, τέλη, κρατήσεις  
Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους

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

Άρθρο 11ο:          Επίλυση διαφορών  
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα

με τις ισχύουσες διατάξεις.

Σίνδος, 02/12/2019

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η αν. Προϊσταμένη

Αναστασιάδου Ευδοξία
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού

Δήμου Δέλτα

Τσακαλάκη Λαμπρινή
ΠΕ  Διοικητικού
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