
      ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Σίνδος, 23.10.2015 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ             
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ         Αρ.Απόφασης :  1067
                                 

Αρ.Πρωτ : 30136 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας, έγκριση της μελέτης και απευθείας ανάθεση για την 

παροχή υπηρεσίας «Εργασίες βιολογικού καθαρισμού των λεωφορείων του 
Δήμου Δέλτα» προϋπολογισμού € 750,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

 
 

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 133 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό» 

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. Την υπ’ αριθμ.16Δ.Κ./2015 συνταχθείσα Τεχνική Έκθεση και ενδεικτικό 
προϋπολογισμό του  Τμήματος συντήρησης και διαχείρισης οχημάτων για την 
εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες βιολογικού καθαρισμού των λεωφορείων 
του Δήμου Δέλτα» 

7. Την με αριθμό 284/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δέλτα, με την 
οποία ψηφίστηκε η διάθεση πίστωσης 750,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 
02.35.6263.002 «Γρασάρισμα-πλύσιμο μεταφορικών μέσων» του εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού του Δήμου Δέλτα έτους 2015. 

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

9. Τις προσφορές των:  α) Εμμανουηλίδη Γεωργίου ύψους 1.000,00 Ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% και β) Δόγρανλη Στυλιανού του Θωμά  ύψους 
750,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%  

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

i. Εγκρίνει τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες βιολογικού καθαρισμού 
των λεωφορείων του Δήμου Δέλτα» 

ii. Εγκρίνει την από 16 Δ.Κ./2015 συνταχθείσα Τεχνική Έκθεση και ενδεικτικό 
προϋπολογισμό του  Τμήματος συντήρησης και διαχείρισης οχημάτων για την 
εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες βιολογικού καθαρισμού των λεωφορείων 
του Δήμου Δέλτα» 

ΑΔΑ: ΒΧ1ΚΩ9Ι-ΔΙΩ



iii. Αναθέτει απ’ευθείας την υπηρεσία «Εργασίες βιολογικού καθαρισμού των 
λεωφορείων του Δήμου Δέλτα» στον Δόγρανλη Στυλιανό του Θωμά που εδρεύει στη 
Χαλάστρα Θεσσαλονίκης επί της οδού Ελ.Βενιζέλου 62, Τ.Κ. 57300, με Α.Φ.Μ. 
128923944, Δ.Ο.Υ. ΙΩΝΙΑΣ, έναντι αμοιβής 750,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 23%        

  
 
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ 
 
 
 
 
        ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Θ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
Κοινοποίηση: 
κ. Δόγρανλης Στυλιανός 
 

ΑΔΑ: ΒΧ1ΚΩ9Ι-ΔΙΩ
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