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Σίνδος, 21/11/2019
Αριθ. Απόφ. 1752
Αριθμ Πρωτ. 22708
ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Εκτέλεση
προγράμματος περίθαλψης αδέσποτων ζώων στη Δημοτική Ενότητα
Εχεδώρου (2019)», δαπάνης 22.754,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Έχοντας λάβει υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδιαιτέρως
των άρθρων 116, 118 και 120
4. Τι ς διατάξεις του Ν. 4555/2018
5. Την ανάγκη του Δήμου για τις ανωτέρω υπηρεσίες
6. Την υπ’ αριθμ. 665/9191/2019 προηγούμενη απόφασή μας, με την οποία
εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκε πίστωση ύψους € 24.800,00 από τον Κ.Α.
02.70.03.6142.019 και η οποία έλαβε μοναδικό αριθμό καταχώρησης στα
λογιστικά βιβλία και στο ΠΣ του Δήμου Δέλτα α/α 402/2019
7. Την υπ’ αριθ. 853/11881/24-06-2019 προηγούμενη απόφασή μας περί
έγκρισης διενέργειας και εγγράφων σύμβασης
8. Την υπ΄αριθ. 21381/06-11-2019 Πρόσκληση του Δήμου μας
9. Την υπ’αριθμ. 20889/30-10-2019 προσφορά της κας. ΖΑΧΑΡΗ ΧΡΥΣΑΣ ΤΟΥ
ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑ με καθαρή αξία 18.350,00 € πλέον 4.404,00€ ΦΠΑ 24% ήτοι
22.754,00 € με ΦΠΑ και την υπ’αριθμ. 22475/19-11-2019 προσφορά του κ.
ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ ΑΝΕΣΤΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ με καθαρή αξία 20.000,00 € πλέον
4.800,00€ ΦΠΑ 24% ήτοι 24.800,00 €
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Την απόρριψη της υπ’ αριθ. 22475/19-11-2019 προσφοράς του κ. Καραμήτρου
Ανέστη του Χρήστου καθώς η προσφορά του δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με
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τον ενδεικτικό προϋπολογισμό του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής
Ανάπτυξης, δεδομένου ότι για την εργασία «Στείρωση Θηλυκών Σκύλων»
προσφέρει μέρος της προϋπολογιζόμενης ποσότητας, και σε τιμή ανώτερη του
ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Εκτέλεση προγράμματος
περίθαλψης αδέσποτων ζώων στη Δημοτική Ενότητα Εχεδώρου
(2019)» έναντι καθαρής αξίας 18.350,00€ πλέον 4.404,00€ ΦΠΑ 24% ήτοι
22.754,00 € με ΦΠΑ στην κα. ΖΑΧΑΡΗ ΧΡΥΣΑ ΤΟΥ ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑ η ατομική
επιχείρηση της οποίας εδρεύει στη Σίνδο Θεσσαλονίκης επί της οδού
Μ.Αλεξάνδρου 54Β, Τ.Κ. 57400, ΑΦΜ 039762624 ΔΟΥ Ιωνίας Θεσσαλονίκης,
τηλ. επικοινωνίας 2310 798.111, καθώς η προσφορά της είναι πλήρης, εντός
των ορίων του ενδεικτικού προϋπολογισμού, και υπέβαλε την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Η ανάθεση αφορά τις εργασίες που περιγράφονται αναλυτικά στα από 17-42019 έγγραφα σύμβασης του Αυτοτελούς Γραφείου Τοπικής Οικονομικής
Ανάπτυξης.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της ή μέχρι
εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού. Σε περίπτωση όπου κατά την διάρκεια της
σύμβασης λειτουργήσει πρόγραμμα περίθαλψης αδέσποτων ζώων από τον
«Σύνδεσμο Ο.Τ.Α. Δυτικής Θεσσαλονίκης για τη μέριμνα αδέσποτων ζώων “Η
ΑΛΚΥΟΝΙΔΑ”», η σύμβαση λύνεται αυτοδικαίως.
Η πληρωμή των παρεχομένων υπηρεσιών της σύμβασης θα γίνεται τμηματικά
ανά μήνα, ύστερα από την παροχή των υπηρεσιών και την έκδοση σχετικού
δελτίου παροχής υπηρεσιών από τον ανάδοχο, μετά την παραλαβή της
υπηρεσίας από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Δήμου, που συγκροτείται
σύμφωνα µε το άρθρο 221 του Ν.4412/16.

Η παρούσα μπορεί να προσβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.
Η παρούσα θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο του Δήμου Δέλτα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ν. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
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