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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    16/09/2021 
        Αριθ. Απόφ.: 1148 
        Αριθμ Πρωτ.: 18122 
 
 
ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Έκδοση εγγράφων έγκρισης τύπου 
μηχανημάτων έργου για μεταβίβασή τους στο Δήμο Δέλτα», δαπάνης 1.426,00 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

 
 

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 υπηρεσία  
5. Την υπ’ αριθ. 934/15345/2021 προηγούμενη απόφασή μας, με την οποία εγκρίθηκε η 

δαπάνη και διατέθηκε πίστωση ύψους € 1.426,00 από τον Κ.Α. 02.20.6117.015 και η 

οποία έλαβε μοναδικό αριθμό καταχώρησης στα λογιστικά βιβλία και στο ΠΣ του 

Δήμου Δέλτα α/α 216/2021 

6. Την υπ’ αριθ. 946/15462/06-08-2021 προηγούμενη απόφασή μας περί έγκρισης 
διενέργειας και εγγράφων σύμβασης 

7. Την υπ΄αριθ. 16448/25-08-2021 Πρόσκληση του Δήμου μας  
8. Την υπ’ αριθ. 16643/30-08-2021 προσφορά της επιχείρησης του κ. Μιχαηλίδη Νικολάου 

του Φωτίου που υποβλήθηκε με αξία 1.150,00 € ήτοι 1.426,00 € με ΦΠΑ 24%  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
 

1. Την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Έκδοση εγγράφων έγκρισης τύπου 
μηχανημάτων έργου για μεταβίβασή τους στο Δήμο Δέλτα», στον κ. Μιχαηλίδη Νικόλαο 
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του Φωτίου με Α.Φ.Μ. 128923274 / Δ.Ο.Υ. ΙΩΝΙΑΣ, ο οποίος διατηρεί ατομική επιχείρηση 
με έδρα στη ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης, οδός Α3 Ο.Τ.21, τηλ. επικοινωνίας 6972 235803, έναντι 
καθαρής αξίας 1.150,00€ πλέον 276,00€ ΦΠΑ 24%, σύνολο 1.426,00€ με ΦΠΑ 24%. 
 
2. Η ανάθεση αφορά τις εργασίες που περιγράφονται αναλυτικά στα υπ’ αριθ. 9Δ.Κ./2021 
έγγραφα σύμβασης του τμήματος Συντήρησης και Διαχείρισης Οχημάτων. 
 
3. Η παρούσα ανάθεση ισχύει για διάστημα 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.  Με 
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας 
που  διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι 
το 50%  αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη 
λήξη της διάρκειας  της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται 
σε υπαιτιότητα του  αναδόχου (αρ. 217 του Ν. 4412/2016). 
 
4. Η πληρωμή της υπηρεσίας θα γίνει με την εξόφληση του 100% της αξίας του 
αντικειμένου σύμφωνα με την εξέλιξη και τη σύνταξη των πρωτοκόλλων οριστικής 
παραλαβής (αρ. 11 της συγγραφής υποχρεώσεων). 
 
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 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 
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