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        ίνδορ,  24/06/2020 

        Απιθ. Απόθ.  700 

        Απιθμ Ππωη.  10420 

 

 

ΘΕΛΑ: Απεςθείαρ ανάθεζη ηηρ ππομήθειαρ «ζςζηημάηων αζθαλείαρ για 

ηο αμαξοζηάζιο ηος Δήμος Δέληα» δαπάνηρ 892,80€ 

ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ. 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 

Ο ΔΗΛΑΡΥΟ 

 

Έρνληαο ιάβεη ππφςε: 

1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) 

2. Τηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/2008  

3. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, θαη ηδηαηηέξσο 

ησλ άξζξσλ 116, 118 θαη 120 

4. Τελ αλάγθε ηνπ Δήκνπ γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα  

5. Τελ ππ’ αξηζκ.66/2020 απφθαζε Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο πεξί εμεηδίθεπζεο 

πίζησζεο 

6. Τελ ππ’ αξηζκ. 506/7376/08-05-2020 πξνεγνχκελε απφθαζή καο, κε ηελ 

νπνία εγθξίζεθε ε δαπάλε θαη δηαηέζεθε πίζησζε χςνπο € 892,80 απφ ηνλ 

Κ.Α. 02.20.6699.001 θαη ε νπνία έιαβε κνλαδηθφ αξηζκφ θαηαρψξεζεο ζηα 

ινγηζηηθά βηβιία θαη ζην ΠΣ ηνπ Δήκνπ Δέιηα α/α 287/2020 

7. Τελ ππ’αξηζκ. 513/7477/11-05-2020 πξνεγνχκελε απφθαζή καο γηα έγθξηζε 

δηελέξγεηαο θαη εγγξάθσλ ζχκβαζεο 

8. Τελ ππ΄αξηζ. 7552/12-05-2020 Πξφζθιεζε ηνπ Δήκνπ καο  

9. Τελ ππ’αξηζκ. 8923/03-06-2020 πξνζθνξά ηνπ θ. Γεσξγναζαλαζφπνπινπ 

Κσλζηαληίλνπ κε θαζαξή αμία 720,00 € πιένλ 172,80 € ΦΠΑ 24% ήηνη 892,80 

€ κε ΦΠΑ. 

 

ΑΠΟΦΑΘΖΟΤΛΕ  

                          

1. Τελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν «Ππομήθεια ζςζηημάηων 

αζθαλείαρ για ηο Αμαξοζηάζιο Δήμος Δέληα» έλαληη θαζαξήο αμίαο 
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720,00€ πιένλ 172,80 € ΦΠΑ 24% ήηνη 892,80€ κε ΦΠΑ  ζηελ αηνκηθή 

επηρείξεζε ηνπ θ.  Γεσξγναζαλαζφπνπινπ Κσλζηαληίλνπ ε νπνία εδξεχεη ζηε 

ζηνλ Εχνζκν Θεζζαινλίθεο, επί ηεο νδνχ Επηδαχξνπ 3,, Τ.Κ. 56224, ΑΦΜ 

063799630/ ΔΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ , ηει. επηθνηλσλίαο 2310 776.660 

2. Η αλάζεζε αθνξά ηα είδε πνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ ππ’αξηζκ. 

513/7477/11-05-2020 Απφθαζε Δεκάξρνπ. 

3. Η αλάζεζε ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία αλάξηεζεο ηεο παξνχζαο απφθαζεο ζην 

«Δηαχγεηα» θαη κέρξη 31/12/2020. 

4. Η παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα γίλεη ζηελ απνζήθε ηνπ Δήκνπ Δέιηα έσο 20 εκέξεο 

απφ ηελ έγγξαθε παξαγγειία ηεο ππεξεζίαο. 

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ 

πξνκήζεηα, ηελ απνζήθε ππνδνρήο ησλ πιηθψλ θαη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, 

γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ην πιηθφ, ηνπιάρηζηνλ πέληε 

(5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα. Μεηά απφ θάζε πξνζθφκηζε πιηθνχ ζηελ 

απνζήθε ππνδνρήο απηψλ, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηελ 

ππεξεζία απνδεηθηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο απνζήθεο, ζην νπνίν 

αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία πξνζθφκηζεο, ην πιηθφ, ε πνζφηεηα θαη ν αξηζκφο ηεο 

ζχκβαζεο ζε εθηέιεζε ηεο νπνίαο πξνζθνκίζηεθε. 

5. Η παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα  πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο 

ππεξεζίαο (άξζξν 221 ηνπ Ν. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην εδάθην ε) 

ηεο πεξ. 27β ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν. 4605/2019). 

6. Η εμφθιεζε ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ πιηθψλ ζα γίλεη μετά την οριστική τους 

παξαιαβή θαη ηε ζχληαμε ησλ πξσηνθφιισλ νξηζηηθήο παξαιαβήο. (άξζξν 200, 

παξ.5α, Ν.4412/2016) θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 3 ηεο 

ππνπαξαγξάθνπ Ζ.5 ηεο παξαγξάθνπ Ζ΄ ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ. 

4152/2013. 

 

Η παξνχζα κπνξεί λα πξνζβιεζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/2016. 

 

Η παξνχζα ζα αλαξηεζεί θαη ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Δήκνπ Δέιηα. 

 

 

Ο ΔΗΛΑΡΥΟ ΔΕΚΣΑ 

 

 

 

ΘΩΑΜΜΘΔΗ Μ. ΘΩΑΜΜΗ 
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https://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%83-%CE%B6-5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%B5%CF%83-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BE%CF%85-%CE%B5%CF%80/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%83-%CE%B6-5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%B5%CF%83-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BE%CF%85-%CE%B5%CF%80/
ΑΔΑ: 6ΕΡΜΩ9Ι-Η7Α


		2020-06-25T07:06:35+0300
	Athens




