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ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας υπηρεσίας, έγκριση µελέτης και απ’ ευθείας ανάθεση για τις δράσεις 
1.2.1 Managerial Meetings minutes reports (διοργάνωση συνάντησης των εταίρων και τήρηση των 
πρακτικών) και 2.5.1. Promotional meetings-workshops (Ενέργειες προώθησης-διοργάνωση συνάντησης 
εργασίας) στο πλαίσιο του έργου « ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & 
ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΩΝ ΡΟΜΑ», µε συµβολική ονοµασία «ROMA ALERT» 
(ACTIONS PROMOTING HEALTH ACCESS & PROTECTION OF ROMA POPULATION) το οποίο 
υλοποιείται εντός  του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα - Βουλγαρία 2007 – 
2013» 

 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΕΛΤΑ 
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 4/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισµός του 
∆ήµου ∆έλτα έτους 2012, στον οποίο προβλέπεται πίστωση ποσού 500 € στον κωδικό 
02.15.6142.011 «Υπηρεσίες catering για την υλοποίηση της πράξης ROMA ALERT», ποσού 2530 € 
στον κωδικό 02.15.6142.010 «Έξοδα ταξιδιών στην Βουλγαρία για την συµµετοχή σε ηµερίδες και 
συναντήσεις για την υλοποίηση της πράξης ROMA ALERT» και 56450 € στον κωδικό 
02.15.6142.006 «∆ιαφηµιστικές υπηρεσίες για την υλοποίηση του προγράµµατος ROMA ALERT». 

7. Την ανάγκη του ∆ήµου ∆έλτα για την παροχή των αναφεροµένων στο θέµα υπηρεσιών. 
8. Την 126/2012 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής µε την οποία ψηφίστηκε η διάθεση πίστωσης 

500 € από τον κωδικό 02.15.6142.011 «Υπηρεσίες catering για την υλοποίηση της πράξης ROMA 
ALERT», 2040 € από τον κωδικό 02.15.6142.010 «Έξοδα ταξιδιών στην Βουλγαρία για την 
συµµετοχή σε ηµερίδες και συναντήσεις για την υλοποίηση της πράξης ROMA ALERT» και 4100 € 
από τον κωδικό 02.15.6142.006 «∆ιαφηµιστικές υπηρεσίες για την υλοποίηση του προγράµµατος 
ROMA ALERT», συνολικό ποσό πίστωσης 6640 €. 

9. Τις προσφορές των εταιριών :α) Β. Αλεξιάδης – Α. Μπουζούδης & ΣΙΑ Ε.Ε. ύψους 6640 € µαζί µε 
το ΦΠΑ 23% €), β)  Α. Μπουζούδης & ΣΙΑ Ε.Ε. ύψους 6519 € µαζί µε το ΦΠΑ 23% € 
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10. Την µε αρ. 15/2012 µελέτη του Τµήµατος Περιβάλλοντος προϋπολογισµού 6640 € 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, για την παροχή υπηρεσιών «∆ράση 1.2.1 Managerial Meetings 
minutes reports (διοργάνωση συνάντησης των εταίρων και τήρηση των πρακτικών) και 2.5.1. 
Promotional meetings-workshops (Ενέργειες προώθησης-διοργάνωση συνάντησης εργασίας) στο 
πλαίσιο του έργου « ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΩΝ ΡΟΜΑ», µε συµβολική ονοµασία «ROMA ALERT» 
(ACTIONS PROMOTING HEALTH ACCESS & PROTECTION OF ROMA POPULATION) το 
οποίο υλοποιείται εντός  του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα - 
Βουλγαρία 2007 – 2013» 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
1. Τη διενέργεια της ανωτέρω υπηρεσίας προϋπολογισµού 6640 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ µε 

απευθείας ανάθεση  
2. Την έγκριση της υπ’ αριθ. 15/2012 µελέτης για την παροχή υπηρεσιών «∆ράση 1.2.1 Managerial 

Meetings minutes reports (διοργάνωση συνάντησης των εταίρων και τήρηση των πρακτικών) και 
2.5.1. Promotional meetings-workshops (Ενέργειες προώθησης-διοργάνωση συνάντησης εργασίας) 
στο πλαίσιο του έργου « ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & 
ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΩΝ ΡΟΜΑ», µε συµβολική ονοµασία «ROMA 
ALERT» (ACTIONS PROMOTING HEALTH ACCESS & PROTECTION OF ROMA 
POPULATION) το οποίο υλοποιείται εντός  του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Εδαφικής 
Συνεργασίας «Ελλάδα - Βουλγαρία 2007 – 2013» 

3. Την ανάθεση της στην Α. Μπουζούδης & ΣΙΑ Ε.Ε. ύψους 6519 € µαζί µε το ΦΠΑ 23% € 
4. Οι εργασίες από το συγκεκριµένο ανάδοχο θα εκτελούνται σταδιακά και κατά περίπτωση. Η 

πληρωµή της συµβατικής αξίας θα γίνει µε την έκδοση εντάλµατος πληρωµής, µετά την υποβολή 
ισόποσου εξοφλητικού τιµολογίου. 

                                                             
 
 
      Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΕΛΤΑ 

 
 
 
 

       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΛΩΣΣΗΣ 
 
 
 
 

ΚΟΙΝ: 
 Προς  κ. Α. Μπουζούδης & ΣΙΑ Ε.Ε., καλούµενο  
να εµφανιστεί στο ∆ήµο εντός 10 ηµερών για την υπογραφή της σύµβασης 
ΕΣ. ∆ΙΑΝΟΜΗ 
-Γραφείο ∆ηµάρχου 
-Τµήµα Περιβάλλοντος 
-Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών  
- Πρόεδρο Ο∆Ε Roma Alert, κ. Τζιάνο ∆ηµητριάδη 
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