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Αρ. Απόφασης : 526

ΘΕΜΑ: Έγκριση  διενέργειας  υπηρεσίας,  έγκριση  µελέτης  και  απ’  ευθείας  ανάθεση  για  «για 
παροχή  συµβουλευτικών  υπηρεσιών  ,οργάνωση,  προετοιµασία  και  υποβολή  πρότασης 
υλοποίησης στο πρόγραµµα european territorial programme greece – bulgaria 2007-2013  » 
έτους 2011

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
Έχοντας λάβει υπόψη:
1. Τις  διατάξεις  των  άρθρων  209  και  273  του  Ν.3463/2006  «Κύρωση  Κώδικα  ∆ήµων  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 Π.∆. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου 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 απόφαση 222 /2011 απόφαση του ∆ηµοτικού συµβουλίου µε την οποία αναµορφώθηκε 
ο προϋπολογισµός του ∆ήµου ∆έλτα έτους 2011 στον οποίο προβλέπεται πίστωση συνολικού 
ποσού 8610,00€ στον Κ.Α. 02.00.6117.006  «για   παροχή συµβουλευτικών  υπηρεσιών  ,οργάνωση, 
προετοιµασία και υποβολή πρότασης υλοποίησης στο πρόγραµµα european territorial programme greece – 
bulgaria 2007-2013  »
7. Την ανάγκη του ∆ήµου ∆έλτα για την παροχή των αναφεροµένων στο θέµα υπηρεσιών.
8. Την  60/2011  απόφαση  της  οικονοµικής  επιτροπής  µε  την  οποία  ψηφίστηκε  η  διάθεση 
πίστωσης 8.610,00 ευρώ. 
9. Την προσφορά της εταιρείας : ΑLPHA PLAN – A. Μποζούδης & Σια ΕΕ ύψους 8.160 €
10. Τις αποφάσεις 137 & 138 /2011 του ∆ηµοτικού συµβουλίου .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
i. Τη διενέργεια της ανωτέρω υπηρεσίας προϋπολογισµού 8.160 € συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ µε απευθείας ανάθεση.
ii. Την  έγκριση  της  υπ’  αριθ.  33/2011  µελέτης  για  την  παροχή  συµβουλευτικών  υπηρεσιών, 

οργάνωση,  προετοιµασία  και  υποβολή  πρότασης  υλοποίησης  στο  πρόγραµµα  european  territorial 
programme greece – bulgaria 2007-2013.

iii. Την ανάθεση της στην εταιρεία ΑLPHA PLAN –  A. Μποζούδης & Σια ΕΕ, που εδρεύει στη 
Θεσσαλονίκη, ∆/νση: Κωλέττη 25Β, Θεσσαλονίκη, ΑΦΜ 999671489 ∆ΟΥ  A’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 
έναντι αµοιβής 8.160 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.

iv. Οι  εργασίες  από  το  συγκεκριµένο  πάροχο  θα  εκτελούνται  εφάπαξ  και  πληρωµή  της 
συµβατικής  αξίας,  θα  γίνει  µε  την  έκδοση  εντάλµατος  πληρωµής,  µετά  την  υποβολή 
ισόποσου εξοφλητικού τιµολογίου.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΕΛΤΑ
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ
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