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ΑΔΑ: 6ΩΟΔΩ9Ι-ΩΩΛ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Σίνδος, 30/07/2020
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 926
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 13534

ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την «προμήθεια ειδών
σημαιοστολισμού», προϋπολογισμού 4.550,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απ’
ευθείας ανάθεση.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ

1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)

Έχοντας υπ’ όψιν:
Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
Τις διατάξεις του Ν.4555/2018
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.
Τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016 και ιδίως των άρθρων 2 και 4
Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3
του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
Την αναγκαιότητα της συγκεκριμένης προμήθειας.
Τα από 07-07-2020 έγγραφα σύμβασης του Αυτοτελούς Τμήματος κοινωνικής
προστασίας, δημόσιας υγείας, παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού
Την υπ’ αριθμ. 825/12081/13-07-2020 προηγούμενη απόφασή μας, με την οποία
εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκε πίστωση ύψους € 4.550,80 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 338/2020
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
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Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της προμήθειας ειδών σημαιοστολισμού,
προϋπολογισμού 3.670,00 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 4.550,80 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 (Τεχνικές προδιαγραφές, Ενδεικτικός
προϋπολογισμός, Συγγραφή υποχρεώσεων – γενικοί και ειδικοί όροι) της προμήθειας ειδών
σημαιοστολισμού, 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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής
Προστασίας, Δημόσιας Υγείας,
Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού
Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 6Α,
57400 Σίνδος.
Πληροφορίες: Μελέκος Θεόδωρος
Τηλ.: 2313305919
Fax: 2313305917
E-mail: t.melekos@dimosdelta.gr

Αριθ. Μελέτης: 1

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Προμήθειας ειδών σημαιοστολισμού και εορταστικού διακόσμου
Ο Δήμος Δέλτα πρόκειται να προμηθευτεί είδη σημαιοστολισμού ενόψει των Εθνικών
αλλά και των Μεγάλων Θρησκευτικών Εορτών και συγκεκριμένα τα εξής :
- Εκατόν πενήντα (150) ελληνικές σημαίες διαστάσεων 2,00 x 1,20μ. από
πολυεστερικό ύφασμα, να είναι αδιάβροχες, ανεξίτηλες, αντιανεμικές και με
ενισχυμένες ραφές.
- Είκοσι (20) βυζαντινές σημαίες διαστάσεων 2,00 x1,20μ..από πολυεστερικό ύφασμα,
να είναι αδιάβροχες, ανεξίτηλες, αντιανεμικές και με ενισχυμένες ραφές.
- Είκοσι (20) σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαστάσεων 2,00 x1,20μ..από
πολυεστερικό ύφασμα, να είναι αδιάβροχες, ανεξίτηλες, αντιανεμικές και με
ενισχυμένες ραφές τεσσάρων (4) γαζιών.
- Eκατό (100) τεμάχια 8μετρα σημαιάκια για πλατείες, πλαστικά
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΜΟΝ.

ΠΟΣ.

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
(ΕΥΡΩ)

ΔΑΠΑΝΗ
(ΕΥΡΩ)

1

Ελληνικές σημαίες

Τεμάχια

150

13,00

1.950,00

2

Βυζαντινές σημαίες

Τεμάχια

20

13,00

260,00

Τεμάχια

20

13,00

260,00

Τεμάχια

100

12,00

1.200,00

Σημαίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
4
Σημαιάκια για πλατείες
πλαστικά συσκευασία 8
μέτρων
Καθαρό ποσό
3

3.670,00
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Φπα 24%
Σύνολικό ποσό

880,80
4.550,80

Η αναφερόμενη τιμή διαμορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις
τρέχουσες τιμές εμπορίου σε αντίστοιχα είδη και περιλαμβάνει τον ΦΠΑ.
Τα προς προμήθεια είδη θα τοποθετηθούν σε Δημοτικά Κτίρια, Καταστήματα και
Δημόσιους Χώρους, καθώς και κατά την περίοδο Εθνικών και Μεγάλων Θρησκευτικών
Εορτών . Επίσης θα τοποθετούνται και για τον Εορτασμό των Αγίων πολιούχων των
Κοινοτήτων του Δήμου μας.
Η οφειλή θα αντιμετωπιστεί από δαπάνες που έχουν προβλεφθεί
προϋπολογισμό του Δήμου Δέλτα έτους 2020 στον Κ.Α. 02.15.6691.

στον

Σίνδος, 7 Ιουλίου 2020
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Μελέκος Θεόδωρος
ΔΕ Διοικητικού

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Τσακαλάκη Λαμπρινή
ΠΕ Διοικητικού
ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής
Προστασίας, Δημόσιας Υγείας,
Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού
Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 6Α,
57400 Σίνδος.
Πληροφορίες: Μελέκος Θεόδωρος
Τηλ.: 2313305919
Fax: 2313305917
E-mail: t.melekos@dimosdelta.gr

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 1ο – Αντικείμενο της Προμήθειας
Αντικείμενο της παρούσας είναι οι γενικοί και ειδικοί όροι με τους οποίους θα εκτελεσθεί
η προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και εορταστικού διακόσμου, για τον στολισμό
των δημοτικών καταστημάτων και κοινοτήτων κατά την περίοδο των Εθνικών και
Θρησκευτικών Εορτών.
Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με διαδικασία απ' ευθείας ανάθεσης,
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
μόνο βάσει τιμής.
Άρθρο 2ο – Προϋπολογισμός
Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των
4.550,80 € ,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. από Ίδια Έσοδα και θα βαρύνει τον
προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 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.4555/2018Του 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
5
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Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
Η οικονομική προσφορά
Η τεχνική μελέτη
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
Η συγγραφή υποχρεώσεων
Άρθρο 5ο - Υποβολή προσφορών – Αξιολόγηση
Οι προσφορές θα αφορούν το σύνολο των ειδών και θα κατατίθενται σε σφραγισμένο
φάκελο ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Δέλτα.
Άρθρο 6ο - Χρόνος εκτέλεσης Προμήθειας
Ο χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας είναι από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι
31/12/2020
Άρθρο 7ο - Διαδικασία παραλαβής
Η προμήθεια θα παραληφθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής (άρθρο 221,
παρ.5 του Ν.4412/2016).
Τα είδη θα πρέπει να παραδοθούν εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έγγραφη
παραγγελία, στην Αποθήκη του Δήμου στην Κοινότητα Ν. Μαγνησίας.
Άρθρο 8ο - Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή των παρεχομένων υπηρεσιών της σύμβασης θα γίνει άπαξ, αφού
παραληφθούν τα είδη της προμήθειας 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 Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, 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 9ο - Κρατήσεις – Φόροι
Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, χαρτόσημα, βαρύνουν τον ανάδοχο χωρίς καμιά
ευθύνη και υποχρέωση του δήμου. Τον ανάδοχο βαρύνουν και όλες οι νόμιμες
επιβάρυνση για την εκτέλεση της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στη παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων, πλην του Φ.Π.Α. με τον οποίο
βαρύνεται ο Δήμος.
Άρθρο 10ο - Λύση της σύμβασης
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Η σύμβαση λύεται με την πάροδο της ημερομηνίας διάρκειάς της, όπως αυτή ορίζεται
στο άρθρο 5 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.

Σίνδος, 7 Ιουλίου 2020
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Μελέκος Θεόδωρος
ΔΕ Διοικητικού

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Τσακαλάκη Λαμπρινή
ΠΕ Διοικητικού
ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
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