
                              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ              
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ                                                                                        Σίνδος, 16/09/2022
Διεύθυνση Οικονομικών                                        ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1247
Υπηρεσιών                      ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:17480
Τμήμα Προϋπολογισμού
Λογιστηρίου, Προμηθειών και Αποθήκης
Ταχ. Δ/νση:   Πλ. Δημοκρατίας 1,
                     57400 Σίνδος.
Πληροφορίες: Τόλη Χρυσούλα 
Τηλ.: 2313-300-500 (εσωτ. 507)
E-mail: h.toli@dimosdelta.gr 

ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας  και  εγγράφων σύμβασης για τις  «Δαπάνες διοργάνωσης διημερίδας με
Τίτλο: Στρατηγικές  Προσαρμογής  στην  Κλιματική  Αλλαγή,  Βιώσιμη  Διαχείριση  Υγροτοπικών
Οικοσυστημάτων,  Η περίπτωση του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού» στο Δήμο Δέλτα, προϋπολογισμού
3.133,44 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ

Έχοντας υπ’ όψιν:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
3. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018.
4. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
5. Τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016.
6. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22

του Ν. 3536/2007.
7. Την αναγκαιότητα των συγκεκριμένων δαπανών.
8. Τα  από  13-09-2022  έγγραφα  σύμβασης  του  Αυτοτελούς  Τμήματος  Διοικητικής  Υποστήριξης

Δημάρχου.
9. Την υπ’ αριθ. 242/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης εξειδίκευσης πίστωσης

ύψους 3.133,44 ευρώ στον Κ.Α. 02.00.6442, βάσει του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018.
10. Την υπ’ αριθμ. 1238/17377/15-09-2022  προηγούμενη απόφασή μας, με την οποία εγκρίθηκε η

δαπάνη  και  διατέθηκε  πίστωση  ύψους  €  3.133,44  από  τον  Κ.Α.  02.00.6442 και  η  οποία
καταχωρήθηκε με α/α 261 στο Μητρώο Δεσμεύσεων με ΑΑ Βεβ.: 293. Χρηματοδότηση: Ίδια Έσοδα
– Τακτικά Έσοδα. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια τις  «Δαπάνες διοργάνωσης διημερίδας με Τίτλο: Στρατηγικές Προσαρμογής
στην Κλιματική  Αλλαγή,  Βιώσιμη Διαχείριση Υγροτοπικών Οικοσυστημάτων,  Η περίπτωση του Εθνικού
Πάρκου Δέλτα Αξιού»  στο Δήμο Δέλτα, προϋπολογισμού 2.720,00 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι   3.133,44 ευρώ
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συμπεριλαμβανόμενου  Φ.Π.Α.  13%  &  24%,  με  τη  διαδικασία  της  απευθείας  ανάθεσης  και  κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 

Β. Εγκρίνουμε  τα  έγγραφα  της  σύμβασης  (Τεχνική  Έκθεση  -  Τεχνικές  προδιαγραφές,  Ενδεικτικός
προϋπολογισμός,  Συγγραφή  Υποχρεώσεων) για  τις   «Δαπάνες  διοργάνωσης  διημερίδας με  Τίτλο:
Στρατηγικές Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, Βιώσιμη Διαχείριση Υγροτοπικών Οικοσυστημάτων,  Η
περίπτωση του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού» στο Δήμο Δέλτα, τα οποία επισυνάπτονται στο παράρτημα
της παρούσης.

Η ανάθεση θα εκτελεστεί μετά από αποστολή αντίστοιχης πρόσκλησης.

Η παρούσα θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο του Δήμου Δέλτα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Νικ. Πλαστήρα 13                      
Τ.Κ.: 57 400
Πληροφορίες: Νίκη Γιαννακίδου
Τηλέφωνο:2310 797411 εσ. 101 
Email: n.giannakidou@dimosdelta.gr

Σίνδος, 13/09/2022

-CPV : 55300000-3 Υπηρεσίες εστιατορίου και παροχής φαγητού 
-Χρηματοδότηση : Ίδια Έσοδα – Τακτικά Έσοδα 
-Κ.Α.Ε 02.00.6442 με τίτλο "Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων"
-Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ : 3.133,44 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% & 24% 

«Δαπάνες διοργάνωσης διημερίδας   με Τίτλο :     
Στρατηγικές Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, 
Βιώσιμη Διαχείριση Υγροτοπικών Οικοσυστημάτων, 

Η περίπτωση του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού»

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Το πλαίσιο του Ελληνικού Δικτύου Δήμων με ποτάμια
Το Ελληνικό  Δίκτυο  Δήμων με  ποτάμια, με  έδρα  τον  Δήμο  Τρικκαίων, ιδρύθηκε  στα  Τρίκαλα  στις  13
Ιουνίου του 2006 με αφορμή τη συμμετοχή της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Ανάπτυξης (Δ.Ε.Κ.Α)
Τρικάλων και κατ’ επέκταση του Δήμου Τρικκαίων, στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Interreg IIIC-South Ένωση
περιοχών με ποτάμια. Το Ελληνικό Δίκτυο Δήμων με ποτάμια, αποτελεί  Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία
που αριθμεί  σήμερα,  27 μέλη -  Δήμους  της χώρας  που διαρρέονται  από ποτάμια καθώς και  άλλους
φορείς. Σκοπός του Ελληνικού Δικτύου Δήμων με ποτάμια, είναι η ανάληψη και υλοποίηση πολιτικών που
αφορούν  την  περιβαλλοντική,  πολιτιστική,  αισθητική  και  οικονομική  ανάπτυξη  των  ποτάμιων
οικοσυστημάτων.

Ως ιδιαίτεροι στόχοι του Δικτύου, είναι μεταξύ άλλων οι εξής:
-  Η  συνεργασία  για  την  αντιμετώπιση  περιβαλλοντικών  προβλημάτων  που  αφορούν  τη  μόλυνση,  την
ποιότητα και την επάρκεια των υδάτων, καθώς και τη χλωρίδα και πανίδα τους.
- Η συνεργασία για την οικονομική ανάπτυξη των μελών του μέσα από την τουριστική, πολιτιστική και
ενεργειακή αξιοποίηση των ποταμών τους.
-  Συμμετοχή σε ανάλογα ευρωπαϊκά δίκτυα πόλεων στην κοινή ευρωπαϊκή εκστρατεία για πόλεις  πιο
ανθρώπινες και πολιτισμένες, με επίκεντρο τον άνθρωπο.
- Δρομολόγηση διαδικασιών που θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των πολιτών στους σχεδιασμούς.
- Συμμετοχή στη χάραξη και υποστήριξη εθνικών, περιφερειακών και τοπικών πολιτικών για το υδάτινο
περιβάλλον με ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας, με διοργάνωση συνεδρίων και εκδόσεις σχετικού
υλικού.
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- Προώθηση έργων βελτίωσης και επέκτασης των υποδομών και των διαμορφώσεων για τους πεζούς και
τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
- Συγκέντρωση πόρων με την άσκηση και εμπορικών δραστηριοτήτων.

Από την πλευρά τους, οι συμμετέχοντες Δήμοι καλούνται να διαμορφώσουν ένα δικό τους πρόγραμμα
δράσης για την ανάπτυξη και την υλοποίηση πολιτικών φιλικών προς το περιβάλλον και ιδιαίτερα προς το
υδάτινο  περιβάλλον.  Επιπροσθέτως,  οι  συμμετέχοντες  δήμοι  θα  πρέπει  να  εισάγουν  ένα  δικό  τους
μοντέλο  κοινωνικής  συμμετοχής,  κινητοποίησης  και  συνεργασίας  με  τους  οργανωμένους  και
ενδιαφερόμενους φορείς.

Ο Δήμος Δέλτα έγινε μέλος του Δικτύου, με την 106/2021, απόφαση Δημοτικού Συμβούλιου Δήμου Δέλτα.

2. Το αντικείμενο της παρούσας μελέτης και ο σκοπός της διημερίδας

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η διοργάνωση εκδήλωσης και συγκεκριμένα,      διημερίδας με
θέμα: «Δαπάνες διοργάνωσης διημερίδας, με τη συμμετοχή των μελών του Ελληνικού Δικτύου Δήμων με
ποτάμια, στο Δήμο Δέλτα».
Βασικός  παράγοντας  επιτυχίας  για  την  εφαρμογή  βιώσιμων  λύσεων  είναι  η  ενημέρωση,  η
ευαισθητοποίηση  και  η  κινητοποίηση.  Συνεπώς,  για  τον  αποτελεσματικό  σχεδιασμό  έργου,  είναι
απαραίτητη μια ολοκληρωμένη στρατηγική, που θα προτείνει γενικές αλλά και εξειδικευμένες δράσεις,
προτείνοντας τα κατάλληλα εργαλεία και μέσα. 
Σκοπός της διημερίδας είναι να επισημάνει δυνητικά χρηματοδοτούμενα έργα, σε προγράμματα Έρευνας
και Καινοτομίας.
Η διοργάνωση της διημερίδας θεωρείται αναγκαία καθώς τα αποτελέσματα των εργασιών της, πρόκειται
να  χρησιμοποιηθούν  από  το  Δήμο  μας,  προκειμένου  να  αντληθούν πόροι από ευρωπαϊκούς
χρηματοδοτικούς μηχανισμούς και να υιοθετηθούν καινοτόμοι μηχανισμοί,  σε διάφορες κατηγορίες
δημοτικών προβλημάτων, που θα ενστερνίζονται τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και θα μετατρέπουν
τους τόπους φυσικού κάλλους, σε πόλους πνευματικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής ανάπτυξης αλλά
και ψυχαγωγίας, που συνεισφέρει σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας και των συνθηκών ζωής, των
κατοίκων και των επισκεπτών. 
Ταυτόχρονα,  η  βιώσιμη ανάπτυξη  στους τόπους φυσικού κάλλους,  μπορεί  να δημιουργήσει  δυναμική
υπερτοπικής  εμβέλειας,  που  μπορεί  να  καλύψει  ανάγκες  και  ενδιαφέροντα  του πληθυσμού  του
πολεοδομικού συγκροτήματος της Δυτικής Θεσσαλονίκης. 
Ο Δήμος Δέλτα διατηρεί  έτσι,  πιθανότητες εξέλιξης  σε τουριστικό πόλο, μέσω ενός φάσματος κύριων
δράσεων στον πολιτισμό, στην εκπαίδευση και στην αναψυχή αλλά και με συμπληρωματικές δράσεις
όπως η γαστρονομία, και η οικολογία.
Η  ταυτότητα  των  επιθυμητών  επενδύσεων  είναι  κυρίαρχα  «πράσινη»  και  περιλαμβάνουν  κυρίως,
δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου και αναψυχής. 

Συνοπτικά, οι δραστηριότητες που δύνανται να αναπτυχθούν είναι:
1. Δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου και αναψυχής 
2. Δραστηριότητες ανάδειξης και προβολής της ιστορικής ταυτότητας του τόπου
3. Ήπιες δραστηριότητες στις θεματικές του πολιτισμού, της αναψυχής, του περιβάλλοντος (φεστιβάλ,
εκθέσεις, κ.α.)
4. Δράσεις περιβαλλοντικής αειφορίας, μέσω υιοθέτησης περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
5. Αθλητικές δραστηριότητες (μαζικές και μη), δράσεις παιχνιδιού για μικρούς και μεγάλους, ποικίλες
διαδραστικές δραστηριότητες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, κυρίως του κοινωνικού τομέα
6. Δράσεις κυκλικής οικονομίας, εθελοντισμού κ.α. 

Οι  επιθυμητές  παρεμβάσεις θα  συμβάλλουν, σημαντικά στη διατήρηση και ενίσχυση του φυσικού
κεφαλαίου, των πράσινων υποδομών και της πολιτιστικής κληρονομιάς, κυρίως μέσω της προστασίας
και ανάδειξης της περιοχής των ποταμών Αλιάκμονα, Αξιού, Γαλλικού και Λουδία.
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3.  Η διημερίδα του Δικτύου με  Τίτλο  :  Στρατηγικές  Προσαρμογής  στην  Κλιματική  Αλλαγή,  Βιώσιμη
Διαχείριση Υγροτοπικών Οικοσυστημάτων, Η περίπτωση του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού

Το  χρονικό  διάστημα  Παρασκευή  30  Σεπτεμβρίου  και  Σάββατο  01  Οκτωβρίου  2022,  στο  δημοτικό
Συνεδριακό Κέντρο Σίνδου, θα πραγματοποιηθεί διήμερη συνάντηση εργασίας, με στόχο την αναζήτηση
λύσεων, βασισμένων στην προστασία της φύσης. Ο Δήμος Δέλτα και το Δίκτυο, εμπλέκουν όλους τους
ενδιαφερόμενους υπερτοπικούς αυτοδιοικητικούς φορείς, στον ουσιαστικό διάλογο για την ανάπτυξη και
λειτουργία των παραποτάμιων περιοχών, μέσα από την παρουσίαση πετυχημένων, εγχώριων και διεθνών
καλών πρακτικών.

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει εισηγήσεις από τις Δημοτικές Αρχές και Υπηρεσίες,  από διακεκριμένους
επιστήμονες και από Φορείς. Θα ακολουθήσουν συζητήσεις, για την ανταλλαγή απόψεων.

Το πρόγραμμα της διημερίδας περιλαμβάνει ενότητες, με την ακόλουθη ενδεικτική θεματολογία:

1. Παρασκευή 30/09/2022

17:30-18:00 Προσέλευση - Εγγραφές (Ελαφρύ απογευματινό)

18:00-18:30 Καλωσόρισμα – Χαιρετισμοί

18:30  -21:00  :  1η   Θεματική  Ενότητα: «Εθνικός  Κλιματικός  Νόμος-Μετάβαση  στην  κλιματική
ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή».

Α. Σκοπός, Αντικείμενο και  Ορισμοί

Β.  Στρατηγικές  Μετριασμού  Αερίων  Θερμοκηπίου  και  Προσαρμογής  στην  Κλιματική  Αλλαγή. Εθνική
Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή.  Περιφερειακά Σχέδια για την Προσαρμογή στην
Κλιματική Αλλαγή

Γ. Πολιτικές και Μέτρα. Γενικά μέτρα πολιτικής. Απαγόρευση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από στερεά
ορυκτά καύσιμα. Δημοτικά Σχέδια Μείωσης Εκπομπών. Μέτρα για τη μείωση των εκπομπών από τα κτίρια.
Ενδυνάμωση  της  διάστασης  της  κλιματικής  αλλαγής  στην  περιβαλλοντική  αδειοδότηση.  Μείωση
εκπομπών από εγκαταστάσεις. Μέτρα για τη μείωση των εκπομπών από επιχειρήσεις. Ασφάλιση κινδύνου
από την κλιματική αλλαγή.  Πρόστιμα -  Οικονομικοί  πόροι.  Οικονομικά κίνητρα για δραστηριότητες  με
σημαντική συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής

Δ. Συμμετοχή του Κοινού. Παρακολούθηση και Διακυβέρνηση. Εθνικό Παρατηρητήριο για την Προσαρμογή
στην  Κλιματική  Αλλαγή.  Διαδικτυακός  τόπος  κλιματικού  διαλόγου.  Ετήσια έκθεση προόδου.  Κλιματική
διακυβέρνηση. Διεθνής συνεργασία σε θέματα κλιματικής αλλαγής

Ε. Τοποθετήσεις-Ερωτήσεις (Διάλειμμα Ελαφρύ απογευματινό)

ΣΤ. Συμπεράσματα-Προτάσεις (Διάλειμμα Ελαφρύ απογευματινό) 

21:00 : Δείπνο

2. Σάββατο 01/10/2022

09:00-10:00 Προσέλευση – Εγγραφές (Ελαφρύ πρωινό)

10:00 -12:00 : 2η  Θεματική Ενότητα: Βιώσιμη Διαχείριση  Υγροτοπικών  Συστημάτων

Α. Εθνικό Πάρκο Δέλτα του Αξιού

Β. Εθνικό Πάρκο Δέλτα Έβρου

Γ. Αμβρακικός Κόλπος-Δέλτα Λούρου και Άραχθου

Δ. Εθνικός Δρυμός Βίκου-Αώου ‘Γεωπάρκο Βίκου-Αώου’ 
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Ε. ‘Καλωσορίζοντας τη νέα Λίμνη Κάρλα: Επαληθεύονται οι προσδοκίες μας;’

ΣΤ. Δέλτα Πηνειού.

Ζ. Τοποθετήσεις-Ερωτήσεις (Διάλειμμα Ελαφρύ πρωινό) 

Η. Συμπεράσματα-Προτάσεις (Διάλειμμα Ελαφρύ πρωινό) 

12:00 -13:00 : Περιήγηση στο Εθνικό Πάρκο Δέλτα του Αξιού

13:00 : Γεύμα  

4. Παραδοτέα και Τεχνικές Προδιαγραφές

Στη διημερίδα, θα συμμετάσχουν αποστολές εκπροσώπησης, από τους είκοσι επτά (27) Δήμους - μέλη του
Ελληνικού Δικτύου Δήμων με Ποτάμια. Πρόκληση θα σταλεί στον Υφυπουργό Μακεδονίας Θράκης, στους
Βουλευτές  α΄  και  β΄  Περιφέρειας   Θεσσαλονίκης,  στους  Δημάρχους  Νομού  Θεσσαλονίκης,  στον
Περιφερειάρχη και στους Αντιπεριφερειάρχες Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και στον Σεβασμιότατο κ.κ.
Βαρνάβα, Μητροπολίτη Νεαπολέως και Σταυρουπόλεως. Επίσης, πρόκληση θα σταλεί, στους Δημοτικούς
και Τοπικούς Συμβούλους Δήμου  Δέλτα  και σε Φορείς του Δήμου Δέλτα και του Νομού Θεσσαλονίκης.
Περαιτέρω,  στη  διημερίδα  θα  συμμετάσχουν,  μέλη  της  επιστημονικής  κοινότητας  του  Διεθνούς
Πανεπιστήμιου  Ελλάδας,  του  Αριστοτελείου  Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης  και  του  Πανεπιστημίου
Μακεδονίας. 

Το  μέγεθος  του  συνολικού  αριθμού  των  προσκεκλημένων  είναι  τάξεως  διακοσίων  (200)  ατόμων,  ο
εκτιμώμενος αριθμός των ατόμων που θα παρακολουθήσουν και  θα συμμετάσχουν στις εργασίες  της
διημερίδας, ανέρχεται σε τουλάχιστον εκατό (100) ενώ, στο δείπνο και στο γεύμα, όπου οι διαβουλεύσεις
θα συνεχιστούν, αναμένονται οι παρευρισκόμενοι, να είναι κατά μέγιστο, ογδόντα πέντε (85).

Α. Δείπνο σε εστιατόριο της Δημοτικής Κοινότητας Σίνδου (30/09/2022)

Δείπνο με πλήρες μενού, επιδόρπιο και ποτά, για ογδόντα πέντε (85) άτομα, κατά μέγιστο. Περιλαμβάνει
πιατέλες ορεκτικών τεσσάρων ατόμων με σουτζουκάκια με σάλτσα, ζυμαρικά αλά κρεμ και τυριά (φέτα,
κασέρι, μανούρι, μπλε τυρί), κυρίως πιάτο κατ’ επιλογήν (με γαρνιτούρα από πατάτες φούρνου και ρύζι),
μπιφτεκάκια  στη  σχάρα  από  μοσχαρίσιο  κιμά,  κεμπάπ  χοιρινό  μαριναρισμένο  με  φρέσκια  ντομάτα,
κρεμμυδάκι και μπαχαρικά, μπριζολάκια χοιρινά στη σχάρα με μυρωδικά, κοτόπουλο φιλέτο στήθος χωρίς
κόκαλο στη σχάρα, σαλάτες Πικάντικη (λάχανο, καρότο, πιπεριά κόκκινη, πιπεριά πράσινη, σέλινο), Ρόκα-
Μαρούλι  (ρόκα,  μαρούλι,  παρμεζάνα,  καρύδια,  ντοματίνια,  βαλσάμικο  ξύδι,  κρέμα),  Αγγουροντομάτα
(ντομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι, πιπεριά, μαϊντανός), επιδόρπιο Φρουτοσαλάτα εποχής και Γλυκά (χαλβάς)
και, χωρίς περιορισμό ποσότητας, ποτά Λευκό Κρασί, Κόκκινο κρασί, Μπύρα, Αναψυκτικά, Εμφιαλωμένο
Νερό.

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη : 1.566,72 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% & 24%

Β. Γεύμα σε εστιατόριο της Δημοτικής Κοινότητας Χαλάστρας (01/10/2022)
Γεύμα με πλήρες μενού, επιδόρπιο και ποτά, για ογδόντα πέντε (85) άτομα, κατά μέγιστο. Περιλαμβάνει
ως ορεκτικά, μαρινάτο γαύρο, λευκό ταραμά και ψητή μελιτζάνα, κυρίως πιάτο κατ’ επιλογήν,  τσιπούρα
ψητή  (400  γρ.)  ή  λαβράκι  ψητό  (ατομικό)  (και  τα  δυο  πιάτα,  συνοδεύονται  με  ψητά  λαχανικά)  ή
μυδοπίλαφο ή μύδια σαγανάκι ή γαρίδες τηγανιτές (μια πιατέλα, ανά 4 άτομα),  σαλάτες Μίξη Αλοιφών,
Πικάντικη  (λάχανο,  καρότο,  πιπεριά  κόκκινη,  πιπεριά  πράσινη,  σέλινο),  Αγγουροντομάτα  (ντομάτα,
αγγούρι,  κρεμμύδι,  πιπεριά,  μαϊντανός),  επιδόρπιο  Φρουτοσαλάτα  εποχής  και  Γλυκά  και,  χωρίς
περιορισμό ποσότητας, ποτά Λευκό Κρασί,  Κόκκινο κρασί,  Ρετσίνα, Μπύρα, Αναψυκτικά, Εμφιαλωμένο
Νερό.

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη : 1.566,72 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% & 24%
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5. Ενδεικτικός προϋπολογισμός
Η συνολική δαπάνη για την υλοποίηση των παραπάνω υπηρεσιών (δείπνο και γεύμα), της διημερίδας, θα
ανέλθει στο ποσό των τριών χιλιάδων εκατόν τριάντα τριών ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (3.133,44
€)  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  13%  & 24%  και  θα  βαρύνει  τον  Κ.Α.  Εξόδων 02.00.6442 με  τίτλο
"Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων" του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022. 

Εξειδίκευση πιστώσεων   :   

Η  συνολική  δαπάνη  των  τριών  χιλιάδων εκατόν  τριάντα τριών  ευρώ  και  σαράντα  τεσσάρων λεπτών
(3.133,44 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% & 24%, χρήζει εξειδίκευσης και θα εξειδικευτεί, με απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δέλτα. 
Σύμφωνα με την παρ. 1ε του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης-Πρόγραμμα  Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010),  όπως  αντικαταστάθηκε
από την παρ.1 του άρθρου 203 του N.4555/18 (ΦΕΚ 133/Α'/19.07.2018) και τροποποιήθηκε από την παρ.1
του άρθρου 14 του Ν.4625/19 (ΦΕΚ 139/Α΄/31-8-19), ο Δήμαρχος: «…..ε) Αποφασίζει για την έγκριση των
δαπανών  και  τη  διάθεση όλων  των  εγγεγραμμένων  στον  προϋπολογισμό  πιστώσεων,
συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της
σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. 
Για  την  άσκηση της  αρμοδιότητας  αυτής  δεν  απαιτείται  προηγούμενη απόφαση συλλογικού  οργάνου,
εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. 
Στην  τελευταία  αυτή  περίπτωση,  πριν  από  την  απόφαση  του  δημάρχου,  προηγείται  απόφαση  της
οικονομικής επιτροπής για μέρος ή το σύνολο των πιστώσεων που χρήζουν εξειδίκευσης.». Εξειδικευμένη
θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και
προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού».

Η απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δέλτα, για την εξειδίκευση πιστώσεων, ως εξής :

Α.  Εξειδίκευση πίστωσης  ύψους  1.566,72 €  με Φ.Π.Α.  από τον Κ.Α.  02.00.6442 με τίτλο "Διοργάνωση
συνεδρίων  συναντήσεων  διαλέξεων",  του  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2022,  για  τη  δαπάνη
‘Δείπνο  σε  εστιατόριο  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Σίνδου’  της  διοργάνωσης  της  διημερίδας,  με  Τίτλο  :
Στρατηγικές Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, Βιώσιμη Διαχείριση Υγροτοπικών Οικοσυστημάτων, Η
περίπτωση του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού, με τη συμμετοχή των μελών του Ελληνικού Δικτύου Δήμων
με ποτάμια, στο Δήμο Δέλτα, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Β.  Εξειδίκευση πίστωσης ύψους 1.566,72 € με  Φ.Π.Α.  από τον  Κ.Α.  02.00.6442 με τίτλο "Διοργάνωση
συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων", του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, για τη δαπάνη ‘Γεύμα
σε  εστιατόριο  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Χαλάστρας’  της  διοργάνωσης  της  διημερίδας,  με  Τίτλο  :
Στρατηγικές Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, Βιώσιμη Διαχείριση Υγροτοπικών Οικοσυστημάτων, Η
περίπτωση του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού, με τη συμμετοχή των μελών του Ελληνικού Δικτύου Δήμων
με ποτάμια, στο Δήμο Δέλτα, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 01 Οκτωβρίου 2022.

6. Προσόντα αναδόχων-Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής  στη  διαδικασία επιλογής,  έχουν  όλα τα  φυσικά ή  νομικά πρόσωπα,  που  έχουν
επαγγελματική  δραστηριότητα  σε  αντικείμενο  συναφές  με  αυτά  των  παρουσών  αναθέσεων  και
λειτουργούν νόμιμα.  Κάθε  υποψήφιος  ανάδοχος  μπορεί  να  υποβάλλει  οικονομική  προσφορά  για  μια
ανάθεση προμήθειας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών.

Οι ανάδοχοι θα πρέπει επίσης να τηρούν όλες τις  υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 4412/2016 όπως σήμερα ισχύει. Επιθυμητό είναι, να
βρίσκονται όλοι, εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Δέλτα.

ΑΔΑ: 6ΠΗ6Ω9Ι-ΕΞ5



-CPV : 55300000-3 Υπηρεσίες εστιατορίου και παροχής φαγητού 

-Η ανάθεση των δυο υπηρεσιών, θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

                          Ο συντάκτης                                                                   Ο  θεωρήσας
                                                                            
                                                                                                             

                     Εμμ. Σ. Αρσένης

                             Μαθηματικός                                                            ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
       Ειδικός Σύμβουλος                                                            ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση:Νικ. Πλαστήρα 13 
Τ.Κ. :57 400
Πληροφορίες: Νίκη Γιαννακίδου
Τηλέφωνο:2310 797411 εσ. 101 
Email: n.giannakidou@dimosdelta.gr

2. Ε     Ν     Δ     Ε     Ι     Κ     Τ     Ι     Κ     Ο     Σ         Π     Ρ     Ο     Υ     Π     Ο     Λ     Ο     Γ     Ι     Σ     Μ     Ο     Σ  
Η συνολική  προϋπολογισθείσα δαπάνη δείπνου  και  γεύματος,  της  διοργάνωσης  διημερίδας  με  Τίτλο:
Στρατηγικές Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, Βιώσιμη Διαχείριση Υγροτοπικών Οικοσυστημάτων, Η
περίπτωση του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού, με τη συμμετοχή των μελών του Ελληνικού Δικτύου Δήμων
με ποτάμια, στο Δήμο Δέλτα, σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες, είναι συνολικού ποσού 3.133,44 ευρώ
με Φ.Π.Α. 13% & 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε 02.00.6442 με τίτλο "Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων
διαλέξεων", του προϋπολογισμού εξόδων 2022, του Δήμου Δέλτα.
Η ανάλυση του κόστους, ανά επιμέρους υπηρεσία, προϋπολογίζεται ως εξής:

ΕΙΔΟΣ CPV ΠΟΣΟΤ.
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚO
ΚΟΣΤΟΣ

χωρίς Φ.ΠΑ.

Φ.Π.Α.
(συντ/στής)

ΣΥΝΟΛΙΚO ΚΟΣΤΟΣ
με ΦΠΑ

Δείπνο σε 
εστιατόριο της 
Δημοτικής 
Κοινότητας 
Σίνδου 
(30/09/2022)  κατά
μέγιστο για 85 
άτομα

55300000-3 85 12,80 1.088,00 13% 1.229,44

55300000-3 85 3,20 272,00 24% 337,28

Γεύμα σε 
εστιατόριο της 
Δημοτικής 
Κοινότητας 
Χαλάστρας 
(01/10/2022)  κατά
μέγιστο για 85 
άτομα

55300000-3 85 12,80 1.088,00 13% 1.229,44

55300000-3 85 3,20 272,00 24% 337,28

ΣΥΝΟΛΟ 2.720,00 3.133,44

mailto:d.kotoula@dimosdelta.gr
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΤΟΜΑ ΚΟΣΤΟΣ/ΑΤΟΜΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΔΑΠΑΝΗ
(σε ευρώ)

Α Δείπνο σε εστιατόριο της
Δημοτικής Κοινότητας 
Σίνδου (30/09/2022) κατά

μέγιστο 85

-φαγητό 12,80 ευρώ 
πλέον 13% φπα και 
-ποτό 3,20 ευρώ 
πλέον 24% φπα 

Φαγητό
1.088,00 
(πλέον ΦΠΑ 13%)
Ποτό
272,00 (πλέον 
ΦΠΑ 24%)

1.566,72

Β Γεύμα σε εστιατόριο της 
Δημοτικής Κοινότητας 
Χαλάστρας (01/10/2022) κατά

μέγιστο 85

-φαγητό 12,80 ευρώ 
πλέον 13% φπα και 
-ποτό 3,20 ευρώ 
πλέον 24% φπα

Φαγητό
1.088,00 
(πλέον ΦΠΑ 13%)
Ποτό
272,00 (πλέον 
ΦΠΑ 24%)

1.566,72

Γενικό Σύνολο Δαπάνης συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% & 24% 2.720,00 3.133,44

Οι τιμές προσδιορίστηκαν με τις τιμές που ισχύουν στην αγορά κατόπιν έρευνας, που υπολόγισε και το
κόστος των απαιτούμενων υπηρεσιών.
CPV: 55300000-3 Υπηρεσίες εστιατορίου και παροχής φαγητού 
Χρηματοδότηση : Ίδια Έσοδα – Τακτικά Έσοδα
Η  συνολική  δαπάνη  των  τριών  χιλιάδων εκατόν  τριάντα  τριών  ευρώ  και  σαράντα  τεσσάρων λεπτών
(3.133,44 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% & 24%, χρήζει εξειδίκευσης και θα εξειδικευτεί, με απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δέλτα, ως εξής :
Α.  Εξειδίκευση πίστωσης  ύψους  1.566,72 €  με Φ.Π.Α.  από τον Κ.Α.  02.00.6442 με τίτλο "Διοργάνωση
συνεδρίων  συναντήσεων  διαλέξεων",  του  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2022,  για  τη  δαπάνη
‘Δείπνο  σε  εστιατόριο  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Σίνδου’  της  διοργάνωσης  της  διημερίδας,  με  Τίτλο  :
Στρατηγικές Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, Βιώσιμη Διαχείριση Υγροτοπικών Οικοσυστημάτων, Η
περίπτωση του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού, με τη συμμετοχή των μελών του Ελληνικού Δικτύου Δήμων
με ποτάμια, στο Δήμο Δέλτα, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου 2022.
Β.  Εξειδίκευση πίστωσης ύψους 1.566,72 € με  Φ.Π.Α.  από τον  Κ.Α.  02.00.6442 με τίτλο "Διοργάνωση
συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων", του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, για τη δαπάνη ‘Γεύμα
σε  εστιατόριο  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Χαλάστρας’  της  διοργάνωσης  της  διημερίδας,  με  Τίτλο  :
Στρατηγικές Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, Βιώσιμη Διαχείριση Υγροτοπικών Οικοσυστημάτων, Η
περίπτωση του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού, με τη συμμετοχή των μελών του Ελληνικού Δικτύου Δήμων
με ποτάμια, στο Δήμο Δέλτα, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 01 Οκτωβρίου 2022
.

Σίνδος, 13/09/2022

                                    Ο συντάκτης                                                                              Ο  θεωρήσας 
            

               

                             Εμμ. Σ. Αρσένης
                                   Μαθηματικός                                                                 ΙΩΑΝΝΗΣ  Ν. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

             Ειδικός Σύμβουλος                                                                      ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Νικ. Πλαστήρα 
13 Τ.Κ. : 57 400
Πληροφορίες: Νίκη Γιαννακίδου
Τηλέφωνο: 2310 797411 εσ. 101 
Email: n.giannakidou@dimosdelta.gr

Παρατήρηση   :   απαιτείται εξειδίκευση πιστώσεων   

Η  συνολική  δαπάνη  των  τριών  χιλιάδων εκατόν  τριάντα  τριών  ευρώ  και  σαράντα  τεσσάρων λεπτών
(3.133,44 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% & 24%, χρήζει εξειδίκευσης και θα εξειδικευτεί, με απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δέλτα, ως εξής :

Α.  Εξειδίκευση πίστωσης  ύψους  1.566,72 €  με Φ.Π.Α.  από τον Κ.Α.  02.00.6442 με τίτλο "Διοργάνωση
συνεδρίων  συναντήσεων  διαλέξεων",  του  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2022,  για  τη  δαπάνη
‘Δείπνο  σε  εστιατόριο  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Σίνδου’  της  διοργάνωσης  της  διημερίδας,  με  Τίτλο  :
Στρατηγικές Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, Βιώσιμη Διαχείριση Υγροτοπικών Οικοσυστημάτων, Η
περίπτωση του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού, με τη συμμετοχή των μελών του Ελληνικού Δικτύου Δήμων
με ποτάμια, στο Δήμο Δέλτα, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Β.  Εξειδίκευση πίστωσης ύψους 1.566,72 €  με Φ.Π.Α.  από τον Κ.Α.  02.00.6442 με τίτλο "Διοργάνωση
συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων", του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, για τη δαπάνη ‘Γεύμα
σε  εστιατόριο  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Χαλάστρας’  της  διοργάνωσης  της  διημερίδας,  με  Τίτλο  :
Στρατηγικές Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, Βιώσιμη Διαχείριση Υγροτοπικών Οικοσυστημάτων, Η
περίπτωση του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού, με τη συμμετοχή των μελών του Ελληνικού Δικτύου Δήμων
με ποτάμια, στο Δήμο Δέλτα, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 01 Οκτωβρίου 2022.

3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο

Αντικείμενο     της     συγγραφής     
Με την παρούσα προβλέπεται η ανάθεση παροχής δύο υπηρεσιών στο πλαίσιο διοργάνωσης διημερίδας
με  Τίτλο  :  Στρατηγικές  Προσαρμογής  στην  Κλιματική  Αλλαγή,  Βιώσιμη  Διαχείριση  Υγροτοπικών
Οικοσυστημάτων,  Η  περίπτωση  του  Εθνικού  Πάρκου  Δέλτα  Αξιού,  με  τη  συμμετοχή  των  μελών  του
Ελληνικού Δικτύου Δήμων με ποτάμια, στο Δήμο Δέλτα, σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες. 
Οι δαπάνες αφορούν στις εξής δυο υπηρεσίες :
1. Δείπνο σε εστιατόριο της Δημοτικής Κοινότητας Σίνδου 30 Σεπτεμβρίου 2022.
2. Γεύμα σε εστιατόριο της Δημοτικής Κοινότητας Χαλάστρας 01 Οκτωβρίου 2022.
Άρθρο 2ο

Ισχύουσες     διατάξεις     και     αποφάσεις  
Η εκτέλεση, θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:
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1.  του  Ν.  4782/2021(ΦΕΚ  36/09-03-2021)  "Εκσυγχρονισμός,  απλοποίηση  και  αναμόρφωση του
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της
άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία"
2. του Άρθρου 39 του Ν.4735/2020
3. του Ν. 4555/2018, ΦΕΚ 133 Α’/19-7-2018 (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι)
4. του ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
5. του Άρθρου 54 παρ.7 (όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 17 του Ν. 4782/2021)  και  του Άρθρου 118
(όπως  τροποποιήθηκε  με  το Άρθρο  50  του  Ν.  4782/2021),  του Ν. 4412/2016  (ΦΕΚ  147  /  8-8-2016)
«Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρμογή στις  Οδηγίες  2014/24  /ΕΕ  και
2014/25/ΕΕ)
6.  του Ν.  4013/2011 «περί  σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και  Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
7. του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο  “Πρόγραμμα
Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
8. του Άρθρου 58 (όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του Άρθρου 14 του Ν. 4625/2019) και του Άρθρου 72
(όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του Άρθρου 40 του Ν. 4735/2020) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-
2010)  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  -  Πρόγραμμα
Καλλικράτης»
9. του Άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει (διατάξεις της παρ. 4, όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 48 του Ν. 4873/2021 και διατάξεις της
παρ. 9, όπως προστέθηκε με τη παρ.13 του Άρθρου 20 του Ν.3731/2008 και τροποποιήθηκε με το άρθρο
377 παρ. 1 περ. 38 του Ν. 4412/2016 
Άρθρο 3ο

Συμβατικά             στοιχεία  
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος, είναι: 
1. Συμφωνητικό
2. Οικονομική Προσφορά 
3. Συγγραφή Υποχρεώσεων 
4. Τεχνικές Προδιαγραφές-Τεχνική Περιγραφή 
5. Προϋπολογισμός Μελέτης Τεχνικών Προδιαγραφών 

Άρθρο 4ο

Τρόπος     εκτέλεσης     της     ανάθεσης  .      

Η εκτέλεση, θα πραγματοποιηθεί με αναθέσεις, με αποφάσεις Δημάρχου. Το κριτήριο κατακύρωσης είναι
η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, τηρουμένων των
όρων της τεχνικής περιγραφής που έχει εγκριθεί.

Άρθρο 5ο

Προσφορές

Οι προσφορές υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Δήμου μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Στο φάκελο
προσφοράς, τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά-υπεύθυνες δηλώσεις.

Άρθρο 6ο 

Ανακοίνωση      αποτελέσματος  -  Σύμβαση-  Δικαιολογητικά σε ισχύ  

Ο κάθε ανάδοχος, μετά την κατά νόμο έγκριση ανάθεσης, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δεκαπέντε
(15)  ημέρες  από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της  ανακοίνωσης,  για  την  υπογραφή  της  σχετικής
σύμβασης.
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Τα στοιχεία της Σύμβασης που θα υπογραφεί, θα περιλαμβάνουν τους όρους της συγγραφής
υποχρεώσεων,  της  τεχνικής  περιγραφής,  του  ενδεικτικού  προϋπολογισμού  και  της  προσφοράς  του
αναδόχου.

Επιπρόσθετα,  πριν  την  υπογραφή  της  σύμβασης,  για  την  απόδειξη  της  μη  συνδρομής  των  λόγων
αποκλεισμού  του  άρθρου  73  του  Ν.4412/2016,  ο  κάθε  οικονομικός  φορέας,  προσκομίζει  τα
δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται, στην πρόσκληση Δημάρχου.
.Άρθρο 7ο

Χρόνος     παροχής     της     υπηρεσίας  -Παραλαβή-Ολοκλήρωση εκτέλεσης  
Η παραλαβή των ανατιθέμενων, θα γίνει σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
219  του  ν.4412/2016,  όπως  αυτό  τροποποιήθηκε  και  ισχύει,   με  βεβαίωση,  που  εκδίδεται  από  τον
προϊστάμενο της Υπηρεσίας που έχει καθοριστεί  για τον σκοπό αυτό, με την απόφαση ανάθεσης. Εάν κατά
την  παραλαβή  διαπιστωθούν  αποκλίσεις  από  τις  απαιτήσεις  της  μελέτης,  ο  προϊστάμενος  μπορεί  να
προτείνει την αποκατάστασή τους. Εφόσον ο κάθε ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις, ως άνω, προτάσεις,
άμεσα, ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας που έχει καθοριστεί, με την απόφαση ανάθεσης, δεν θα προβεί στη
σύνταξη της σχετικής βεβαίωσης και ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και
για λογαριασμό του κάθε αναδόχου και κατά τον προσφορότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντα του
Δήμου, τρόπο.
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

1. Παρασχέθηκαν στο σύνολό τους τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που έχουν τεθεί στην παρούσα
έκθεση

2. Ο Δήμος Δέλτα παρέλαβε τα παραδοτέα
3. Έγινε  η  αποπληρωμή  του  συμβατικού  τιμήματος,  αφού  προηγουμένως  επιβλήθηκαν  τυχόν

κυρώσεις ή εκπτώσεις
Άρθρο 8ο

Υποχρεώσεις         του   κάθε   αναδόχου     /     εντολοδόχου  
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, σύμφωνα με την τεχνική
περιγραφή.
Παροχή προς τον επόπτη της σύμβασης, πλήρους πληροφόρησης σχετικά με τις συμβατικές υπηρεσίες, την
πρόοδο των εργασιών  και τις, σύμφωνες με τη σύμβαση, χρεώσεις που αφορούν στο Δήμο Δέλτα.
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο κάθε  ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες  απαριθμούνται  στο Παράρτημα  X  του
Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016.
Άρθρο 9ο

Υποχρεώσεις     του     εντολέα  
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης, θα γίνει από το Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Δημάρχου. Η
αρμόδια Υπηρεσία, θα ορίσει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη µε καθήκοντα εισηγητή,
υπάλληλο (Άρθρο 216  του  Ν.4412/2016, όπως  τροποποιήθηκε  με  την παρ.6  του  Άρθρου  33  του  Ν.
4608/2019 με  ισχύ  την  25/4/2019). Τα καθήκοντα του επόπτη είναι ενδεικτικά, η πιστοποίηση της
εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του κάθε αναδόχου, με
τους όρους της σύμβασης. 
Πληρωμή του κάθε Αναδόχου από το Ταμείο του Δήμου και ύστερα από την παραλαβή των σχετικών
λογαριασμών –παραστατικών  και την έκδοση του χρηματικού εντάλματος σύμφωνα με την νόμιμη
διαδικασία και την προσφορά του κάθε Αναδόχου.
Άρθρο 10ο

Ανωτέρα     βία  
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Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω
και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και
επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα
φυσικά  γεγονότα,  πυρκαγιά  που  οφείλεται  σε  φυσικό  γεγονός  ή  σε  περιστάσεις  για  τις οποίες  ο
εντολοδόχος  ή  ο  εντολέας  είναι  ανυπαίτιοι,  αιφνιδιαστική  απεργία  προσωπικού,  πόλεμος, ατύχημα,
αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος
ανωτέρας βίας ο κάθε εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε
δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που
ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα
προσαρμοζόμενος ανάλογα.

Άρθρο 11ο

Πλημμελής     παροχή         

Εάν  η  εκτέλεση  δεν  είναι  σύμφωνη  με  τους  όρους  της  σύμβασης,  ο  κάθε  ανάδοχος υποχρεούται να
αποκαταστήσει ή να βελτιώσει τα όποια λάθη διαπιστωθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Άρθρο 12ο 

Τρόπος     πληρωμής      

Η πληρωμή θα αφορά την τιμολόγηση των προσφερόμενων υπηρεσιών, δείπνου και γεύματος, για τον
αριθμό ατόμων που θα παρακαθίσουν σε αυτά και κατά μέγιστο για ογδόντα πέντε (85) άτομα, σε κάθε
ένα, από τα δείπνο και γεύμα και θα γίνει εφάπαξ, υστεροκαταβολικά και απολογιστικά, μετά τη λήψη του
σχετικού παραστατικού δαπάνης και την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών. Όλα
τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου.

Η πληρωμή του κάθε αναδόχου θα γίνει από το Δήμο εντός τριάντα (30) ημερών μετά την υποβολή των
σχετικών παραστατικών δαπάνης από αυτόν. Η υποβολή δεν μπορεί να γίνει πριν την ημερομηνία έκδοσης
της σχετικής βεβαίωσης για την καλή εκτέλεση των εργασιών. Η ημερομηνία υποβολής αποδεικνύεται με
κάθε πρόσφορο τρόπο.

Τον κάθε ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις που ισχύουν κατά το χρόνο πληρωμής.

Άρθρο 13ο

Φόροι,     τέλη,     κρατήσεις  

Ο κάθε εντολοδόχος-ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους
φόρους, τέλη, κρατήσεις, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων, που
θα ισχύουν την ημέρα σύναψης της σύμβασης εκτέλεσης της υπηρεσίας. Ο Φ.Π.Α βαρύνει το Δήμο. 

Άρθρο 14ο

Επίλυση         διαφορών  

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις.

Σίνδος 13-09-2022

                     

                        Ο συντάκτης                                                             Ο θεωρήσας
                       

                     Εμμ. Σ. Αρσένης
                              Μαθηματικός                                                                      

              Ειδικός Σύμβουλος Ιωάννης Ν. Ιωαννίδης 

                                                                                                                            Δήμαρχος
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	ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
	-CPV : 55300000-3 Υπηρεσίες εστιατορίου και παροχής φαγητού
	-Χρηματοδότηση : Ίδια Έσοδα – Τακτικά Έσοδα
	-Κ.Α.Ε 02.00.6442 με τίτλο "Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων"
	-Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ : 3.133,44 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% & 24%

	«Δαπάνες διοργάνωσης διημερίδας με Τίτλο :
	Στρατηγικές Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή,
	Βιώσιμη Διαχείριση Υγροτοπικών Οικοσυστημάτων,
	Η περίπτωση του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού»
	1. Το πλαίσιο του Ελληνικού Δικτύου Δήμων με ποτάμια
	Το Ελληνικό Δίκτυο Δήμων με ποτάμια, με έδρα τον Δήμο Τρικκαίων, ιδρύθηκε στα Τρίκαλα στις 13 Ιουνίου του 2006 με αφορμή τη συμμετοχή της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Ανάπτυξης (Δ.Ε.Κ.Α) Τρικάλων και κατ’ επέκταση του Δήμου Τρικκαίων, στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Interreg IIIC-South Ένωση περιοχών με ποτάμια. Το Ελληνικό Δίκτυο Δήμων με ποτάμια, αποτελεί  Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία που αριθμεί σήμερα, 27 μέλη - Δήμους της χώρας που διαρρέονται από ποτάμια καθώς και άλλους φορείς. Σκοπός του Ελληνικού Δικτύου Δήμων με ποτάμια, είναι η ανάληψη και υλοποίηση πολιτικών που αφορούν την περιβαλλοντική, πολιτιστική, αισθητική και οικονομική ανάπτυξη των ποτάμιων οικοσυστημάτων.
	Ως ιδιαίτεροι στόχοι του Δικτύου, είναι μεταξύ άλλων οι εξής:
	- Η συνεργασία για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων που αφορούν τη μόλυνση, την ποιότητα και την επάρκεια των υδάτων, καθώς και τη χλωρίδα και πανίδα τους.
	- Η συνεργασία για την οικονομική ανάπτυξη των μελών του μέσα από την τουριστική, πολιτιστική και ενεργειακή αξιοποίηση των ποταμών τους.
	- Συμμετοχή σε ανάλογα ευρωπαϊκά δίκτυα πόλεων στην κοινή ευρωπαϊκή εκστρατεία για πόλεις πιο ανθρώπινες και πολιτισμένες, με επίκεντρο τον άνθρωπο.
	- Δρομολόγηση διαδικασιών που θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των πολιτών στους σχεδιασμούς.
	- Συμμετοχή στη χάραξη και υποστήριξη εθνικών, περιφερειακών και τοπικών πολιτικών για το υδάτινο περιβάλλον με ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας, με διοργάνωση συνεδρίων και εκδόσεις σχετικού υλικού.
	- Προώθηση έργων βελτίωσης και επέκτασης των υποδομών και των διαμορφώσεων για τους πεζούς και τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
	- Συγκέντρωση πόρων με την άσκηση και εμπορικών δραστηριοτήτων.
	Από την πλευρά τους, οι συμμετέχοντες Δήμοι καλούνται να διαμορφώσουν ένα δικό τους πρόγραμμα δράσης για την ανάπτυξη και την υλοποίηση πολιτικών φιλικών προς το περιβάλλον και ιδιαίτερα προς το υδάτινο περιβάλλον. Επιπροσθέτως, οι συμμετέχοντες δήμοι θα πρέπει να εισάγουν ένα δικό τους μοντέλο κοινωνικής συμμετοχής, κινητοποίησης και συνεργασίας με τους οργανωμένους και ενδιαφερόμενους φορείς.
	Ο Δήμος Δέλτα έγινε μέλος του Δικτύου, με την 106/2021, απόφαση Δημοτικού Συμβούλιου Δήμου Δέλτα.
	2. Το αντικείμενο της παρούσας μελέτης και ο σκοπός της διημερίδας
	Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η διοργάνωση εκδήλωσης και συγκεκριμένα, διημερίδας με θέμα: «Δαπάνες διοργάνωσης διημερίδας, με τη συμμετοχή των μελών του Ελληνικού Δικτύου Δήμων με ποτάμια, στο Δήμο Δέλτα».
	Βασικός παράγοντας επιτυχίας για την εφαρμογή βιώσιμων λύσεων είναι η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και η κινητοποίηση. Συνεπώς, για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό έργου, είναι απαραίτητη μια ολοκληρωμένη στρατηγική, που θα προτείνει γενικές αλλά και εξειδικευμένες δράσεις, προτείνοντας τα κατάλληλα εργαλεία και μέσα.
	Σκοπός της διημερίδας είναι να επισημάνει δυνητικά χρηματοδοτούμενα έργα, σε προγράμματα Έρευνας και Καινοτομίας.
	Η διοργάνωση της διημερίδας θεωρείται αναγκαία καθώς τα αποτελέσματα των εργασιών της, πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από το Δήμο μας, προκειμένου να αντληθούν πόροι από ευρωπαϊκούς χρηματοδοτικούς μηχανισμούς και να υιοθετηθούν καινοτόμοι μηχανισμοί, σε διάφορες κατηγορίες δημοτικών προβλημάτων, που θα ενστερνίζονται τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και θα μετατρέπουν τους τόπους φυσικού κάλλους, σε πόλους πνευματικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής ανάπτυξης αλλά και ψυχαγωγίας, που συνεισφέρει σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας και των συνθηκών ζωής, των κατοίκων και των επισκεπτών.
	Ταυτόχρονα, η βιώσιμη ανάπτυξη στους τόπους φυσικού κάλλους, μπορεί να δημιουργήσει δυναμική υπερτοπικής εμβέλειας, που μπορεί να καλύψει ανάγκες και ενδιαφέροντα του πληθυσμού του πολεοδομικού συγκροτήματος της Δυτικής Θεσσαλονίκης.
	Ο Δήμος Δέλτα διατηρεί έτσι, πιθανότητες εξέλιξης σε τουριστικό πόλο, μέσω ενός φάσματος κύριων δράσεων στον πολιτισμό, στην εκπαίδευση και στην αναψυχή αλλά και με συμπληρωματικές δράσεις όπως η γαστρονομία, και η οικολογία.
	Η ταυτότητα των επιθυμητών επενδύσεων είναι κυρίαρχα «πράσινη» και περιλαμβάνουν κυρίως, δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου και αναψυχής.
	Συνοπτικά, οι δραστηριότητες που δύνανται να αναπτυχθούν είναι:
	1. Δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου και αναψυχής
	2. Δραστηριότητες ανάδειξης και προβολής της ιστορικής ταυτότητας του τόπου
	3. Ήπιες δραστηριότητες στις θεματικές του πολιτισμού, της αναψυχής, του περιβάλλοντος (φεστιβάλ, εκθέσεις, κ.α.)
	4. Δράσεις περιβαλλοντικής αειφορίας, μέσω υιοθέτησης περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
	5. Αθλητικές δραστηριότητες (μαζικές και μη), δράσεις παιχνιδιού για μικρούς και μεγάλους, ποικίλες διαδραστικές δραστηριότητες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, κυρίως του κοινωνικού τομέα
	6. Δράσεις κυκλικής οικονομίας, εθελοντισμού κ.α.
	3. Η διημερίδα του Δικτύου με Τίτλο : Στρατηγικές Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, Βιώσιμη Διαχείριση Υγροτοπικών Οικοσυστημάτων, Η περίπτωση του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού
	4. Παραδοτέα και Τεχνικές Προδιαγραφές
	Στη διημερίδα, θα συμμετάσχουν αποστολές εκπροσώπησης, από τους είκοσι επτά (27) Δήμους - μέλη του Ελληνικού Δικτύου Δήμων με Ποτάμια. Πρόκληση θα σταλεί στον Υφυπουργό Μακεδονίας Θράκης, στους Βουλευτές α΄ και β΄ Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, στους Δημάρχους Νομού Θεσσαλονίκης, στον Περιφερειάρχη και στους Αντιπεριφερειάρχες Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και στον Σεβασμιότατο κ.κ. Βαρνάβα, Μητροπολίτη Νεαπολέως και Σταυρουπόλεως. Επίσης, πρόκληση θα σταλεί, στους Δημοτικούς και Τοπικούς Συμβούλους Δήμου Δέλτα και σε Φορείς του Δήμου Δέλτα και του Νομού Θεσσαλονίκης. Περαιτέρω, στη διημερίδα θα συμμετάσχουν, μέλη της επιστημονικής κοινότητας του Διεθνούς Πανεπιστήμιου Ελλάδας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
	Το μέγεθος του συνολικού αριθμού των προσκεκλημένων είναι τάξεως διακοσίων (200) ατόμων, ο εκτιμώμενος αριθμός των ατόμων που θα παρακολουθήσουν και θα συμμετάσχουν στις εργασίες της διημερίδας, ανέρχεται σε τουλάχιστον εκατό (100) ενώ, στο δείπνο και στο γεύμα, όπου οι διαβουλεύσεις θα συνεχιστούν, αναμένονται οι παρευρισκόμενοι, να είναι κατά μέγιστο, ογδόντα πέντε (85).
	Α. Δείπνο σε εστιατόριο της Δημοτικής Κοινότητας Σίνδου (30/09/2022)
	Δείπνο με πλήρες μενού, επιδόρπιο και ποτά, για ογδόντα πέντε (85) άτομα, κατά μέγιστο. Περιλαμβάνει πιατέλες ορεκτικών τεσσάρων ατόμων με σουτζουκάκια με σάλτσα, ζυμαρικά αλά κρεμ και τυριά (φέτα, κασέρι, μανούρι, μπλε τυρί), κυρίως πιάτο κατ’ επιλογήν (με γαρνιτούρα από πατάτες φούρνου και ρύζι), μπιφτεκάκια στη σχάρα από μοσχαρίσιο κιμά, κεμπάπ χοιρινό μαριναρισμένο με φρέσκια ντομάτα, κρεμμυδάκι και μπαχαρικά, μπριζολάκια χοιρινά στη σχάρα με μυρωδικά, κοτόπουλο φιλέτο στήθος χωρίς κόκαλο στη σχάρα, σαλάτες Πικάντικη (λάχανο, καρότο, πιπεριά κόκκινη, πιπεριά πράσινη, σέλινο), Ρόκα-Μαρούλι (ρόκα, μαρούλι, παρμεζάνα, καρύδια, ντοματίνια, βαλσάμικο ξύδι, κρέμα), Αγγουροντομάτα (ντομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι, πιπεριά, μαϊντανός), επιδόρπιο Φρουτοσαλάτα εποχής και Γλυκά (χαλβάς) και, χωρίς περιορισμό ποσότητας, ποτά Λευκό Κρασί, Κόκκινο κρασί, Μπύρα, Αναψυκτικά, Εμφιαλωμένο Νερό.
	Προϋπολογιζόμενη δαπάνη : 1.566,72 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% & 24%
	Β. Γεύμα σε εστιατόριο της Δημοτικής Κοινότητας Χαλάστρας (01/10/2022)
	Προϋπολογιζόμενη δαπάνη : 1.566,72 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% & 24%
	5. Ενδεικτικός προϋπολογισμός
	Η συνολική δαπάνη για την υλοποίηση των παραπάνω υπηρεσιών (δείπνο και γεύμα), της διημερίδας, θα ανέλθει στο ποσό των τριών χιλιάδων εκατόν τριάντα τριών ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (3.133,44 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% & 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. Εξόδων 02.00.6442 με τίτλο "Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων" του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.
	Α. Εξειδίκευση πίστωσης ύψους 1.566,72 € με Φ.Π.Α. από τον Κ.Α. 02.00.6442 με τίτλο "Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων", του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, για τη δαπάνη ‘Δείπνο σε εστιατόριο της Δημοτικής Κοινότητας Σίνδου’ της διοργάνωσης της διημερίδας, με Τίτλο : Στρατηγικές Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, Βιώσιμη Διαχείριση Υγροτοπικών Οικοσυστημάτων, Η περίπτωση του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού, με τη συμμετοχή των μελών του Ελληνικού Δικτύου Δήμων με ποτάμια, στο Δήμο Δέλτα, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου 2022.
	Β. Εξειδίκευση πίστωσης ύψους 1.566,72 € με Φ.Π.Α. από τον Κ.Α. 02.00.6442 με τίτλο "Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων", του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, για τη δαπάνη ‘Γεύμα σε εστιατόριο της Δημοτικής Κοινότητας Χαλάστρας’ της διοργάνωσης της διημερίδας, με Τίτλο : Στρατηγικές Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, Βιώσιμη Διαχείριση Υγροτοπικών Οικοσυστημάτων, Η περίπτωση του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού, με τη συμμετοχή των μελών του Ελληνικού Δικτύου Δήμων με ποτάμια, στο Δήμο Δέλτα, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 01 Οκτωβρίου 2022.
	Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη δείπνου και γεύματος, της διοργάνωσης διημερίδας με Τίτλο: Στρατηγικές Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, Βιώσιμη Διαχείριση Υγροτοπικών Οικοσυστημάτων, Η περίπτωση του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού, με τη συμμετοχή των μελών του Ελληνικού Δικτύου Δήμων με ποτάμια, στο Δήμο Δέλτα, σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες, είναι συνολικού ποσού 3.133,44 ευρώ με Φ.Π.Α. 13% & 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε 02.00.6442 με τίτλο "Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων", του προϋπολογισμού εξόδων 2022, του Δήμου Δέλτα.
	Η ανάλυση του κόστους, ανά επιμέρους υπηρεσία, προϋπολογίζεται ως εξής:
	Δείπνο σε εστιατόριο της Δημοτικής Κοινότητας Σίνδου (30/09/2022)
	Γεύμα σε εστιατόριο της Δημοτικής Κοινότητας Χαλάστρας (01/10/2022)
	Α. Εξειδίκευση πίστωσης ύψους 1.566,72 € με Φ.Π.Α. από τον Κ.Α. 02.00.6442 με τίτλο "Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων", του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, για τη δαπάνη ‘Δείπνο σε εστιατόριο της Δημοτικής Κοινότητας Σίνδου’ της διοργάνωσης της διημερίδας, με Τίτλο : Στρατηγικές Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, Βιώσιμη Διαχείριση Υγροτοπικών Οικοσυστημάτων, Η περίπτωση του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού, με τη συμμετοχή των μελών του Ελληνικού Δικτύου Δήμων με ποτάμια, στο Δήμο Δέλτα, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου 2022.
	Β. Εξειδίκευση πίστωσης ύψους 1.566,72 € με Φ.Π.Α. από τον Κ.Α. 02.00.6442 με τίτλο "Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων", του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, για τη δαπάνη ‘Γεύμα σε εστιατόριο της Δημοτικής Κοινότητας Χαλάστρας’ της διοργάνωσης της διημερίδας, με Τίτλο : Στρατηγικές Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, Βιώσιμη Διαχείριση Υγροτοπικών Οικοσυστημάτων, Η περίπτωση του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού, με τη συμμετοχή των μελών του Ελληνικού Δικτύου Δήμων με ποτάμια, στο Δήμο Δέλτα, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 01 Οκτωβρίου 2022
	.
	Α. Εξειδίκευση πίστωσης ύψους 1.566,72 € με Φ.Π.Α. από τον Κ.Α. 02.00.6442 με τίτλο "Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων", του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, για τη δαπάνη ‘Δείπνο σε εστιατόριο της Δημοτικής Κοινότητας Σίνδου’ της διοργάνωσης της διημερίδας, με Τίτλο : Στρατηγικές Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, Βιώσιμη Διαχείριση Υγροτοπικών Οικοσυστημάτων, Η περίπτωση του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού, με τη συμμετοχή των μελών του Ελληνικού Δικτύου Δήμων με ποτάμια, στο Δήμο Δέλτα, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου 2022.
	Β. Εξειδίκευση πίστωσης ύψους 1.566,72 € με Φ.Π.Α. από τον Κ.Α. 02.00.6442 με τίτλο "Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων", του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, για τη δαπάνη ‘Γεύμα σε εστιατόριο της Δημοτικής Κοινότητας Χαλάστρας’ της διοργάνωσης της διημερίδας, με Τίτλο : Στρατηγικές Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, Βιώσιμη Διαχείριση Υγροτοπικών Οικοσυστημάτων, Η περίπτωση του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού, με τη συμμετοχή των μελών του Ελληνικού Δικτύου Δήμων με ποτάμια, στο Δήμο Δέλτα, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 01 Οκτωβρίου 2022.
	Με την παρούσα προβλέπεται η ανάθεση παροχής δύο υπηρεσιών στο πλαίσιο διοργάνωσης διημερίδας με Τίτλο : Στρατηγικές Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, Βιώσιμη Διαχείριση Υγροτοπικών Οικοσυστημάτων, Η περίπτωση του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού, με τη συμμετοχή των μελών του Ελληνικού Δικτύου Δήμων με ποτάμια, στο Δήμο Δέλτα, σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες.
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