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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            ΚΚΑΑΤΤΑΑΧΧΩΩΡΡΙΙΣΣΤΤΕΕΟΟ  ΣΣΤΤΟΟ  ΚΚΗΗΜΜΔΔΗΗΣΣ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                  ΑΑΝΝΑΑΡΡΤΤΗΗΤΤΕΕΟΟ  ΣΣΤΤΟΟ  ΔΔΙΙΑΑΔΔΙΙΚΚΤΤΥΥΟΟ 

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ                                                     

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών     Σίνδος, 04/11/2021 

Τμήμα Προϋπολογισμού      ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1428 

Λογιστηρίου και Προμηθειών      ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 22050 

Ταχ. Δ/νση:   Πλ. Δημοκρατίας 1, 

                   57400 Σίνδος 

Πληροφορίες: Σαμαρά Ελιζαμπέτ 

Τηλ.: 2313-300-520 

Fax:  2310-586-849 

E-mail: e.samara@dimosdelta.gr  

 

 

 

ΘΕΜΑ: Απ’ευθείας ανάθεση της προμήθειας ειδών σημαιοστολισμού, δαπάνης 

1.872,40 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

Έχοντας λάβει υπόψη: 

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

2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδιαιτέρως των 

άρθρων 116, 118 και 120 

3. Την ανάγκη του Δήμου για την ανωτέρω προμήθεια  

4. Την υπ’ αριθμ. 1257/19490/04-10-2021 προηγούμενη απόφασή μας, με την οποία 

εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκε πίστωση ύψους 1.872,40€ 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 286/2021 

5. Την υπ’ αριθ. 1281/19600/06-10-2021 προηγούμενη απόφασή μας περί έγκρισης 

διενέργειας και εγγράφων σύμβασης 

6. Την υπ’ αριθ. 20809/20-01-2021 Πρόσκληση του Δήμου μας  

7. Την υπ’ αριθ. 21843/02-11-2021 προσφορά της εταιρείας  Θ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ 

ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με καθαρή αξία  1.510,00 € πλέον 362,40€ ΦΠΑ 24% 

ήτοι 1.872,40 € με ΦΠΑ  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

 

1. Την απευθείας ανάθεση της προμήθειας ειδών σημαιοστολισμού στην εταιρεία 

Θ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο COMMADD 

και ΑΦΜ 998470725/ΔΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ,  η οποία εδρεύει στον Εύοσμο 

Θεσσαλονίκης επί της προέκτασης Μαιάνδρου 26-28, Τ.Κ. 56224, τηλ.επικοινωνίας 

2311 292112, με αξία 1.510,00 € πλέον 362,40€ ΦΠΑ 24% ήτοι 1.872,40 € με ΦΠΑ 

24%.  

 

2. Η ανάθεση αφορά τα είδη που περιγράφονται αναλυτικά στα από 21/09/2021 

έγγραφα σύμβασης του Αυτοτελούς Τμήματος κοινωνικής προστασίας, δημόσιας υγείας, 

παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού. 
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3. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως τις 31/12/2021. 

 

4. Η παράδοση των ειδών θα γίνει στην αποθήκη του Δήμου Δέλτα έως 20 ημέρες από 

την έγγραφη παραγγελία της υπηρεσίας. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την 

αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που 

προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής 

υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο 

της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα 

και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

 

5. Η παραλαβή των ειδών θα πραγματοποιηθεί από τριμελή επιτροπή παραλαβής 

σύμφωνα με την παρ. 11β του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 και την υπ’ αριθμ. 

184/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 

 

6. Η εξόφληση της συνολικής αξίας των υλικών θα γίνει μετά την οριστική τους 

παραλαβή και τη σύνταξη των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής. (άρθρο 200, παρ.4, 

Ν.4412/2016) και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 της υποπαραγράφου Ζ.5 της 

παραγράφου Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013. 

 

 

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 

 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%83-%CE%B6-5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%B5%CF%83-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BE%CF%85-%CE%B5%CF%80/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%83-%CE%B6-5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%B5%CF%83-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BE%CF%85-%CE%B5%CF%80/
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