
 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             ΑΑΝΝΑΑΡΡΤΤΗΗΤΤΕΕΟΟ  ΣΣΤΤΟΟ  ΔΔΙΙΑΑΔΔΙΙΚΚΤΤΥΥΟΟ            

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                            ΚΚΑΑΤΤΑΑΧΧΩΩΡΡΙΙΣΣΤΤΕΕΟΟ  ΣΣΤΤΟΟ  ΚΚΗΗΜΜΔΔΗΗΣΣ 

 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ                                                

 Διεύθυνση Οικονομικών                         Σίνδος, 30/12/2020              

Υπηρεσιών                                                                 ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1600 

Τμήμα Προϋπολογισμού                                            ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:  23430 

Λογιστηρίου και Προμηθειών  

 Ταχ. Δ/νση:   Πλ. Δημοκρατίας,  

                      57400 Σίνδος.  

Πληροφορίες: Σαμαρά Ελιζαμπέτ  

Τηλ.: 2313-300-520  

Fax:  2310-586-849  

E-mail: e.samara@dimosdelta.gr   

     
  

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Μίσθωση μηχανήματος 

έργου για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών (πυρκαγιές, πλημμύρες, 

χιονοπτώσεις κτλ)  για τη Δ.Ε. Χαλάστρας», δαπάνης 22.599,00 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

Έχοντας λάβει υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 158 και 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 ισχύει και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 

120. 

4. Την παρ. 14 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012. 

5. Την ανάγκη του Δήμου για την ανωτέρω υπηρεσία. 

6. Τα από τις 30-11-2020 έγγραφα σύμβασης του Τμήματος Περιβάλλοντος και 

πολιτικής προστασίας. 

7. Την υπ’ αριθ. 1583/23218/24-12-2020 προηγούμενη απόφαση Δημάρχου με 

υπογράφοντα τον Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών, ως διατάκτη δαπανών 

του Δήμου Δέλτα,  η οποία έλαβε μοναδικό αριθμό καταχώρησης στα λογιστικά 

βιβλία και στο Π.Σ. του Δήμου Δέλτα α/α 442/2020 ποσού 24.738,00 Ευρώ που θα 

βαρύνει τον Κ.Α. 02.20.6236.003. Χρηματοδότηση: Ίδια έσοδα.  

8. Την υπ’ αριθ.: 1591/23270/28-12-2020 προηγούμενη απόφασή μας περί έγκρισης 

διενέργειας και εγγράφων σύμβασης. 

9. Την υπ’ αριθ. πρωτ.: 23287/28-12-2020 πρόσκληση του Δήμου Δέλτα  

10. Την υπ’ αριθ. πρωτ.: 23427/30-12-2020 υποβληθείσα προσφορά της εταιρείας 

«ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ-ΚΙΟΠΑΣΟΓΛΟΥ Ο.Ε.» με καθαρή αξία 18.225,00 ευρώ πλέον 

4.374,00 ευρώ ΦΠΑ 24% ήτοι 22.599,00 ευρώ με ΦΠΑ. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  
                      

1. Την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Μίσθωση μηχανήματος έργου για 

αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών (πυρκαγιές, πλημμύρες, χιονοπτώσεις κτλ)  για τη 

Δ.Ε. Χαλάστρας» στην εταιρεία «ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ-ΚΙΟΠΑΣΟΓΛΟΥ Ο.Ε.» με διακριτικό τίτλο 

ΑΔΑ: 6ΝΝΕΩ9Ι-Σ4Ψ



 

«ΟΔΟΤΕΚ Ο.Ε.», με έδρα ΤΟ ΝΕΟ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ, Τ.Κ. 58100, ΑΦΜ: 

998693459, Δ.Ο.Υ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ και τηλ. επικοινωνίας: 23820 51743, έναντι καθαρής 

αμοιβής 18.225,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24% 4.374,00 ευρώ ήτοι συνολική αμοιβή 

22.599,00  ευρώ με ΦΠΑ 24%. 

 

2. Η ανάθεση αφορά τις υπηρεσίες που περιγράφονται αναλυτικά στα από 30-11-2020 

έγγραφα σύμβασης του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας. 

 

3. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι μέχρι 31-03-2021 από την υπογραφή της, 

διάστημα εντός του οποίου είτε θα εξαντληθεί το σύνολο των υπηρεσιών που 

προβλέπονται στον προϋπολογισμό, είτε όσες απαιτηθούν σύμφωνα με τις ανάγκες του 

Δήμου, ο οποίος δεν έχει υποχρέωση να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων του 

προϋπολογισμού. 

 

4. Η πληρωμή των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης θα γίνει άπαξ με το τέλος 

της σύμβασης, με την εξόφληση του 100% της αξίας, σύμφωνα με την εξέλιξή τους και 

τη σύνταξη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής (άρθρο 200 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: 6ΝΝΕΩ9Ι-Σ4Ψ
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