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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Σίνδος, 18.04.2016 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ             
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ         Αρ. Απόφασης : 339 

                                 
Αρ. Πρωτ : 10043 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας, έγκριση της μελέτης και απευθείας ανάθεση για την παροχή 

υπηρεσίας «Εκτέλεση προγράμματος για την περισυλλογή και φιλοξενία 
αδέσποτων ζώων στα όρια του Δήμου Δέλτα» προϋπολογισμού € 22.509,00 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
Έχοντας λάβει υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 209 και 273 του Ν.3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων» 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 13 του Ν.3731/08 (ΦΕΚ 263/Α’) «Αναδιοργάνωση 

της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών» με το οποίο προστίθενται οι παράγραφοι 9 και 10 στο άρθρο 209 του Ν. 
3463/06 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου 
των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 

4. Την υπ’ αρ. 35130/739/9-8-2010 απόφαση Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1291/Β’11-
8-10) αναφορικά με τα χρηματικά όρια για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που 
αφορούν παροχή υπηρεσιών. 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης» 

6. Τη συνταχθείσα μελέτη με αριθμό 6/2016 για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο 
«Εκτέλεση προγράμματος για την περισυλλογή και φιλοξενία αδέσποτων ζώων στα 
όρια του Δήμου Δέλτα» 

7. Την με αριθμό 45/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δέλτα, με την 
οποία ψηφίστηκε η διάθεση πίστωσης 22.509,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 
02.70.03.6142.001 «Εκτέλεση προγράμματος για την περισυλλογή και φιλοξενία 
αδέσποτων ζώων στα όρια του Δήμου Δέλτα (νέο)» του εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού του Δήμου Δέλτα έτους 2016 

8. Την ανάγκη του Δήμου Δέλτα για την παροχή των αναφερόμενων στο θέμα 
υπηρεσιών 

9. Τις προσφορές των:  α) ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΙΑΠΠΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ύψους 18.102,00 Ευρώ 
πλέον 4.163,46 Ευρώ Φ.Π.Α. 23% σύνολο 22.265,46 Ευρώ και β) Καψάλη Στυλιανής 
ύψους 19.770,00 Ευρώ πλέον 4.547,10 Ευρώ Φ.Π.Α. 23% σύνολο 24.317,10 Ευρώ  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

i. Εγκρίνει τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «Εκτέλεση προγράμματος για την 
περισυλλογή και φιλοξενία αδέσποτων ζώων στα όρια του Δήμου Δέλτα». 

ii. Εγκρίνει τη συνταχθείσα μελέτη με αριθμό 6/2016 για την εκτέλεση της υπηρεσίας 
«Εκτέλεση προγράμματος για την περισυλλογή και φιλοξενία αδέσποτων ζώων στα 
όρια του Δήμου Δέλτα». 

iii. Αναθέτει απευθείας την υπηρεσία «Εκτέλεση προγράμματος για την περισυλλογή και 
φιλοξενία αδέσποτων ζώων στα όρια του Δήμου Δέλτα» στην ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΙΑΠΠΟΣ & 
ΣΙΑ Ο.Ε., που εδρεύει στο 26ο χλμ Θεσσαλονίκης – Σερρών, με Α.Φ.Μ.: 800179685 
Δ.Ο.Υ. ΛΑΓΚΑΔΑ, κάτοχο της υπ’ αριθμ.: 13/14649/02-12-2009 άδειας λειτουργίας 
ενδιαιτήματος μικρών ζώων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ.: 461239/13251/28-01-2013 και 159778/4961/24-
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04-2014 Αποφάσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, έναντι αμοιβής 
18.102,00 Ευρώ πλέον 4.163,46 Ευρώ Φ.Π.Α. 23% σύνολο 22.265,46 Ευρώ. 
Η  παρούσα θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο του Δήμου Δέλτα. 
 
 
 

 
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ 
 
 
 
 
        ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Θ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
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