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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 12/10/2021 

         Αριθ. Απόφ.   1328 

         Αριθμ Πρωτ. 20051  

 

ΘΕΜΑ: Απ’ευθείας ανάθεση της προμήθειας «Εκτυπώσεις οικοδομικών αδειών 

– σκανάρισμα φακέλων οικοδομικών αδειών – τοπογραφικών διαγραμμάτων – 

χαρτών Γ.Π.Σ. – φακέλων μελετών έργων (Εκτυπώσεις – εκδόσεις και 

βιβλιοδετήσεις έτους 2021)», δαπάνης 23.892,32€ συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

Έχοντας λάβει υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει 

2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120 όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν 

3. Την ανάγκη του Δήμου για την ανωτέρω προμήθεια  

4. Την υπ’αριθμ. προηγούμενη απόφασή μας 1108/17638/2021 με την οποία 

εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκε πίστωση ύψους € 23.892,32 από τον Κ.Α. 

02.40.6615.004 και η οποία έλαβε μοναδικό αριθμό καταχώρησης στα λογιστικά 

βιβλία και στο ΠΣ του Δήμου Δέλτα α/α 256/2021 

5. Την υπ’αριθμ. 1152/18236/17-09-2021 προηγούμενη απόφασή μας με την οποία 

εγκρίθηκε η διενέργεια και τα έγγραφα σύμβασης της εν λόγω προμήθειας 

6. Την υπ΄αριθ. 19472/04-10-2021 Πρόσκληση του Δήμου μας (21PROC009304519) 

7. Την υπ’ αριθμ. 19903/08-10-2021 προσφορά της εταιρείας «Τριανταφύλλου Πάρης 

& Σια Ο.Ε.», με καθαρή αξία 19.268,00 € πλέον 4.624,32€ ΦΠΑ 24%, ήτοι 

23.892,32 € με ΦΠΑ 24%  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

1. Την απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Εκτυπώσεις οικοδομικών αδειών – 

σκανάρισμα φακέλων οικοδομικών αδειών – τοπογραφικών διαγραμμάτων – 

χαρτών Γ.Π.Σ. – φακέλων μελετών έργων (Εκτυπώσεις – εκδόσεις και 

βιβλιοδετήσεις έτους 2021)» στην εταιρεία με την επωνυμία «Τριανταφύλλου Πάρης 

& Σια Ο.Ε.» και δ.τ. «BACK-OFFICE O.E.» η οποία εδρεύει επί των οδών Α.Παπανδρέου 

& Φιλώτα, Τ.Κ. 57400, Σίνδος Θεσσαλονίκης, ΑΦΜ 998876424/ ΔΟΥ Ιωνίας 

Θεσσαλονίκης , τηλ. επικοινωνίας 2310 796313, έναντι € 19.268,00 πλέον € 

4.624,32ΦΠΑ 24%, σύνολο € 23.892,32. 
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2. Η ανάθεση αφορά τα είδη που περιγράφονται αναλυτικά στα από 24-06-2021 

έγγραφα της σύμβασης του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών και Πολεοδομίας του 

Δήμου Δέλτα. 

 

3. Η παρούσα ανάθεση ισχύει από την υπογραφή της σύμβασης και για δώδεκα (12) 

μήνες. 

 

4. Η πληρωμή της προμήθειας θα γίνεται τμηματικά,  με την εξόφληση του 100% της 

εκάστοτε  αξίας, σύμφωνα με την εξέλιξη τους και τη σύνταξη των πρωτοκόλλων 

οριστικής παραλαβής για το τμήμα που αφορά η πληρωμή. (άρθρο 200, παρ.4, 

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 
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