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Διεύθυνση Οικονομικών                                          ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1163
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ΘΕΜΑ: Απευθείας  ανάθεση  της  προμήθειας  “Προμήθεια  Υλικών  Πυρόσβεσης  –  Προμήθεια
Πυροσβεστήρων’ (ΤΜΗΜΑ Α’) προϋπολογισμού 5.131,12 €   συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, και της
υπηρεσίας “Συντήρηση Συστήματος Πυροπροστασίας του Κλειστού Γυμναστηρίου Κυμίνων” (ΤΜΗΜΑ
Β’) προϋπολογισμού 3.075,20 €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας λάβει υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06,  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118

και 120.
3. Τις διατάξεις του Ν. 5444/2018.
4. Την ανάγκη του Δήμου για την συγκεκριμένη προμήθεια (Α) και για την συγκεκριμένη υπηρεσία (Β).
5.  Την υπ’ αριθ.: 813/11575/16-06-2022 προηγούμενη απόφαση μας, η οποία καταχωρήθηκε α/α 208
στο Μητρώο Δεσμεύσεων με ΑΑ Βεβ.:  235,  με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και  διατέθηκε πίστωση
ύψους 1.522,72 € από τον Κ.Α. 02.20.7135.002 και € 3.608,40 τον Κ.Α. 02.30.7135.006 για το τμήμα Α
(ΑΔΑ:  6ΑΦ2Ω9Ι-3ΤΩ).  Χρηματοδότηση:   Ίδιοι  πόροι  –  Ανταποδοτικά  τέλη  καθαριότητας  και
ηλεκτροφωτισμού και Ίδια έσοδα -Τακτικά.
6.  Tην υπ’ αριθ.: 814/11576/16-06-2022 προηγούμενη απόφαση μας, η οποία καταχωρήθηκε α/α 209 στο
Μητρώο Δεσμεύσεων με ΑΑ Βεβ.: 236, με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκε πίστωση ύψους €
3.075,20 από τον Κ.Α. 02.30.6261.005 για το τμήμα Β (ΑΔΑ: ΩΔΔ9Ω9Ι-ΒΗΕ). Χρηματοδότηση: Τακτικά – Ίδια
Έσοδα.
7.  Την  υπ’  αριθ.:   840/11830/23-06-2022  προηγούμενη  απόφαση  μας  περί  έγκριση  διενέργειας  και
τεχνικών προδιαγραφών.
8.  Τα από τις 08-06-2022 έγραφα σύμβασης του τμήματος Α’ και τα από 24-03-2022 έγραφα σύμβασης

του τμήματος  Β’, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
9. Την υπ΄αριθ. 13069/11-07-2022 Πρόσκληση του Δήμου μας.
10. Το υπ’ αριθ. 14581/02-08-2022 έγγραφο μη υποβολής προσφοράς. 
11. Την υπ’ αριθ. 14644/03-08-2022 Πρόσκληση 2 του Δήμου μας. 
12. Την υπ’αριθμ. 14983/08-08-2022 προσφορά της εταιρείας «ΖΕΡΑΚΗΣ ΧΡ. - ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΓΓ. Ο.Ε.» με

Διακριτικό Τίτλο “ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕΡΡΩΝ” για την π  ρομήθεια   (ΤΜΗΜΑ Α’), με καθαρή αξία 4.138,00
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€ πλέον 993,12 € ΦΠΑ 24% ήτοι 5.131,12 € με ΦΠΑ, και για την υπηρεσία (ΤΜΗΜΑ Β’), με καθαρή αξία
2.480,00 € πλέον 595,20 € ΦΠΑ 24% ήτοι 3.075,20 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
                         

1. Την  απευθείας  ανάθεση  της  π  ρομήθειας   «προμήθεια  υλικών  πυρόσβεσης  –  προμήθεια
πυροσβεστήρων», προϋπολογισμού 4.138,00 €, χωρίς ΦΠΑ ήτοι 5.131,12 € με ΦΠΑ 24% (ΤΜΗΜΑ Α’),
και  της  υπηρεσίας “Συντήρηση Συστήματος Πυροπροστασίας του Κλειστού Γυμναστηρίου Κυμίνων”
προϋπολογισμού 2.480,00 €,  χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 3.075,20 € με ΦΠΑ 24% (ΤΜΗΜΑ Β’),   στην εταιρία
«ΖΕΡΑΚΗΣ ΧΡ. - ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΓΓ. Ο.Ε.» με Διακριτικό Τίτλο “ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕΡΡΩΝ” η οποία εδρεύει
στι Σέρρες επί της οδού Μεραρχίας 69, Τ.Κ. 62135, ΑΦΜ 998747779/ ΔΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, τηλ. Επικοινωνίας
23210 67430.

2. Η ανάθεση αφορά τα είδη που περιγράφονται αναλυτικά στα από τις 08-06-2022 έγραφα σύμβασης
του τμήματος Α’ και τις από 24-03-2022 έγραφα σύμβασης του τμήματος  Β’, της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Δέλτα. 

3. Η παρούσα ανάθεση θα ισχύει για έξι (6) μήνες, για το τμήμα Α’ και έναν (1) μήνα για το τμήμα Β΄, από
την υπογραφή της σύμβασης.

4. Η καταβολή της αμοιβής  για την προμήθεια (τμήμα Α’), θα γίνει τμηματικά, με την την εξόφληση του
100% της  εκάστοτε αξίας, σύμφωνα με την εξέλιξή τους και τη σύνταξη των πρωτοκόλλων οριστικής
παραλαβής για το τμήμα που αφορά η πληρωμή (το άρθρο 200, παρ.5α,   του Ν.4412/2016,  όπως
τροποποιήθηκε με την παρ. 5Α του άρθρου 102 του Ν. 4782/2021).

5. Η  καταβολή της αμοιβής  για  την  υπηρεσία (τμήμα Β’),  θα καταβληθεί όλο το πόσο άπαξ με την
κατάθεση του τιμολογίου από τον ανάδοχο και τη σύνταξη των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής (το
άρθρο 200, παρ.5α,  του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5Α του άρθρου 102 του Ν.
4782/2021).

Η παρούσα μπορεί να προσβληθεί σύμφωνα με την παρ. 1  του άρθρου  127 του Ν. 4412/2016.
Η παρούσα θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο του Δήμου Δέλτα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
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