
 

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                 ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
Πληροφορίες: Σαμαρά Ελιζαμπέτ 
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών 
Ταχ. Δ/νση: Πλ. Δημοκρατίας 1,  
57400, Σίνδος 
Τηλ. 2313.300520 

Fax  2310.586849 
e-mail: e.samara@dimosdelta.gr 

        Σίνδος,    07/08/2020 

        Αριθ. Απόφ.: 964   

        Αριθμ Πρωτ. : 14122 

 

 

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση πρασίνου 

κοινόχρηστων χώρων της Δ.Ε. Χαλάστρας του Δήμου Δέλτα (2020)», 

δαπάνης 24.127,92€ 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 παρ. 14 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012. 

5. Την υπ’ αριθ. 116/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης σύναψης 
σύμβασης για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης πρασίνου κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. 
Αξιού, Δ.Ε. Χαλάστρας και Δ.Ε. Εχεδώρου για το έτος 2020, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 117 του Ν. 4674/2020 

6. Την ανάγκη του Δήμου για τις ανωτέρω υπηρεσίες  

7. Την υπ’ αριθμ. 711/10763/2020 προηγούμενη απόφασή μας, με υπογράφοντα 

τον αντιδήμαρχο διοικητικών και οικονομικών ως διατάκτης δαπανών Δήμου 

Δέλτα με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκε πίστωση ύψους € 

24.800,00 από τον Κ.Α. 02.35.6262.005 και η οποία έλαβε μοναδικό αριθμό 

καταχώρησης στα λογιστικά βιβλία και στο ΠΣ του Δήμου Δέλτα α/α 318/2020 

8. Την υπ’αριθμ. 780/10839/29-06-2020 προηγούμενη απόφασή μας περί 

έγκρισης διενέργειας και εγγράφων σύμβασης 

9. Την υπ΄αριθ. 13258/28-07-2020 Πρόσκληση του Δήμου μας  

10. Την υπ’αριθμ. 13799/04-08-2020 προσφορά της εταιρείας «Κ.Γουσιανόπουλος 

& Σια Ο.Ε.» με καθαρή αξία 19.458,00 € πλέον 4.669,92€ ΦΠΑ 24% ήτοι 

24.127,92 € με ΦΠΑ. 

ΑΔΑ: ΩΣ2ΣΩ9Ι-ΒΚΖ



 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

                          

1. Την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση πρασίνου 

κοινόχρηστων χώρων της Δ.Ε. Χαλάστρας του Δήμου Δέλτα (2020)» 

έναντι καθαρής αξίας 19.458,00 € πλέον 4.669,92€ ΦΠΑ 24% ήτοι 24.127,92 € 

με ΦΠΑ,  στην εταιρεία με την επωνυμία «Κ.Γουσιανόπουλος & Σια Ο.Ε.» και 

διακριτικό τίτλο «Ελληνικά Έργα» η οποία εδρεύει στη Μελίκη Ημαθίας, επί της 

οδού Κύπρου 14, Τ.Κ. 59031, ΑΦΜ 997973588/ ΔΟΥ Βέροιας , τηλ. 

επικοινωνίας 2310 788.730 

2. Η ανάθεση αφορά τις εργασίες που περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’αριθμ. 

780/10839/29-06-2020 Απόφαση Δημάρχου. 

3. Ο χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης 

και θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού 

ποσού, σύμφωνα με το άρθρο 4 της από 30-3-2020 συγγραφής υποχρεώσεων. 

4. Η πληρωμή της αξίας της υπηρεσίας θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις 

προσφερόμενες εργασίες, σύμφωνα με τις διαδικασίες του Ν.4412/2016 και με 

την επιφύλαξη των υπολοίπων άρθρων που αφορούν την πληρωμή και 

περιλαμβάνονται στη συγγραφή υποχρεώσεων και μετά την παραλαβή της 

υπηρεσίας από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου, 

σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/2016. 

 

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 
 

 

 

 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΣ2ΣΩ9Ι-ΒΚΖ
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