
ΚΟΙΝ.  
Προς κ. Καραμήτρο Ανέστη, καλούμενο  
να εμφανιστεί στο Δήμο εντός 10  
ημερών για την υπογραφή της σύμβασης 
ΕΣ. ΔΙΑΝΟΜΗ 
-Γραφείο Δημάρχου 
-Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 

 

 

                                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        ΑΑΝΝΑΑΡΡΤΤΗΗΤΤΕΕΟΟ  ΣΣΤΤΟΟ  ΔΔΙΙΑΑΔΔΙΙΚΚΤΤΥΥΟΟ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ     Σίνδος,   20 /2/2014 

Ταχ. Δ/νση: Νικ. Πλαστήρα 13    Αρ.Απόφασης :167 

Σίνδος Θεσσαλονίκης      Αρ. πρωτ.:5403 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας υπηρεσίας, έγκριση μελέτης και απ’ ευθείας ανάθεση για την 

εργασία «Εκτέλεση προγράμματος αντιμετώπισης αδέσποτων ζώων στα όρια του 

Δήμου Δέλτα (2014)»  

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ 

 

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. 9 καθώς και 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 Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης». 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών 

του Κράτους και άλλες διατάξεις» 

5. 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.  

6. Την 410/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του 

Δήμου Δέλτα έτους 2014 στον οποίο προβλέπεται πίστωση συνολικού ποσού 22.600€ στον Κ.Α. 

02.70.03.6142.001 «Εκτέλεση προγράμματος αντιμετώπισης αδέσποτων ζώων στα όρια του Δήμου 

Δέλτα»  

7. Την ανάγκη του Δήμου Δέλτα για την παροχή των αναφερομένων στο θέμα υπηρεσιών. 

8. Την 28/2014 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία ψηφίστηκε η διάθεση πίστωσης 

22.600,00 ευρώ.  

9. Τις προσφορές των κτηνιάτρων :α) Καραμήτρος Ανέστης, ύψους 21.989,8 € (μαζί με ΦΠΑ 13%) β) 

Κωνσταντινίδης Τριαντάφυλλος, ύψους 22.600 € (μαζί με ΦΠΑ 13%) 

10. Την με αρ. μελέτης τμήματος 3/2014 μελέτη του Τμήματος Περιβάλλοντος προϋπολογισμού  22.600 

€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%), για την παροχή υπηρεσιών «Εκτέλεση προγράμματος 

αντιμετώπισης αδέσποτων ζώων στα όρια του Δήμου Δέλτα». 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

i. Τη διενέργεια της ανωτέρω υπηρεσίας προϋπολογισμού 22.600 € (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ ) με απευθείας ανάθεση. 

ii. Την έγκριση της μελέτης με αρ. μελέτης τμήματος  3/2014 για την παροχή υπηρεσιών «Εκτέλεση 

προγράμματος αντιμετώπισης αδέσποτων ζώων στα όρια του Δήμου Δέλτα», όπως επισυνάπτεται 

και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.  

iii. Την ανάθεση της στον κτηνιάτρο Καραμήτρο Ανέστη, που εδρεύει στα Διαβατά, ΑΦΜ 

035061029, έναντι αμοιβής 21.989,8 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, διότι η προσφορά του 

ήταν οικονομικότερη. 

                                                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ  

                                                         ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΛΩΣΣΗΣ 

ΑΔΑ: ΒΙΕ9Ω9Ι-Ζ5Ε


