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ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας «ενός (1) τριφασικού 

μηχανισμού συρόμενης πόρτας για το Αμαξοστάσιο του Δήμου Δέλτα» 

δαπάνης 632,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

Έχοντας λάβει υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) 

2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008  

3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδιαιτέρως 

των άρθρων 116, 118 και 120 

4. Την ανάγκη του Δήμου για την ανωτέρω προμήθεια  

5. Την υπ’ αριθμ.57/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί εξειδίκευσης 

πίστωσης 

6. Την υπ’ αριθμ. 453/6703/24-04-2020 προηγούμενη απόφασή μας, με την 

οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκε πίστωση ύψους € 632,40 από τον 

Κ.Α. 02.20.6699.001 και η οποία έλαβε μοναδικό αριθμό καταχώρησης στα 

λογιστικά βιβλία και στο ΠΣ του Δήμου Δέλτα α/α 278/2020 

7. Την υπ’αριθμ. 482/7017/04-05-2020 προηγούμενη απόφασή μας για έγκριση 

διενέργειας και εγγράφων σύμβασης 

8. Την υπ΄αριθ. 7176/05-05-2020 Πρόσκληση του Δήμου μας  

9. Την υπ’αριθμ. 7522/12-05-2020 προσφορά της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ 

– Ι.ΦΩΤΙΑΔΗΣ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΚΑΤΕΕ – ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ» με καθαρή αξία 

510,00 € πλέον 122,40 € ΦΠΑ 24% ήτοι 632,40 € με ΦΠΑ. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

                          

1. Την απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ενός (1) 

τριφασικού μηχανισμού συρόμενης πόρτας για το Αμαξοστάσιο του 
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Δήμου Δέλτα» έναντι καθαρής αξίας 510,00€ πλέον 122,40 € ΦΠΑ 24% ήτοι 

632,40€ με ΦΠΑ  στην εταιρία «ΑΦΟΙ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ – Ι.ΦΩΤΙΑΔΗΣ Ο.Ε.» με δ.τ. 

«ΚΑΤΕΕ – ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ» η οποία εδρεύει στη ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης, 

Τ.Κ. 57022, Σίνδος Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 1110 ΑΦΜ 081572732/ ΔΟΥ Ιωνίας 

Θεσσαλονίκης , τηλ. επικοινωνίας 2310 796.666 

2. Η ανάθεση αφορά τα είδη που περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’αριθμ. 

482/7017/04-05-2020 Απόφαση Δημάρχου. 

3. Η ανάθεση ισχύει από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας απόφασης στο 

«Διαύγεια» και μέχρι 31/12/2020. 

4. Η παράδοση των ειδών θα γίνει στην αποθήκη του Δήμου Δέλτα έως 20 ημέρες 

από την έγγραφη παραγγελία της υπηρεσίας. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την 

προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, 

για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε 

(5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην 

αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην 

υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 

αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της 

σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

5. Η παραλαβή των ειδών θα  πραγματοποιηθεί από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας 

υπηρεσίας (άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το εδάφιο η) 

της περ. 27β του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019). 

6. Η εξόφληση της συνολικής αξίας των υλικών θα γίνει μετά την οριστική τους 

παραλαβή και τη σύνταξη των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής. (άρθρο 200, 

παρ.5α, Ν.4412/2016) και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 της 

υποπαραγράφου Ζ.5 της παραγράφου Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 

4152/2013. 

 

Η παρούσα μπορεί να προσβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 

 

Η παρούσα θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο του Δήμου Δέλτα. 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ν. ΙΩΑΝΝΗΣ 
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