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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
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ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «εκτέλεση προγράμματος
για την περισυλλογή και τη φιλοξενία αδέσποτων ζώων στη Δημοτική Ενότητα
Εχεδώρου (2019)», δαπάνης 24.775,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24%
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Έχοντας λάβει υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 158 και 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 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018.
5. Τις διατάξεις του Ν. 4605/2019.
6. Την παρ. 14 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012.
7. Την υπ’ αριθ.: 1265/17329/16-09-2019 απόφαση μας για τον ορισμό
Αντιδημάρχων Δήμου Δέλτα και τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.
8. Τον Ν. 3170/2003 (ΦΕΚ 191/Α/29.7.2003) «Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα
συντροφιάς και άλλες διατάξεις».
9. Τον Ν. 4039/2012 (ΦΕΚ 15/Α/2.02.2012) «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα
ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη
χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό».
10. Τον Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/11-2-2014) «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και
κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των
τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες
διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
11. Την ανάγκη του Δήμου για την ανωτέρω υπηρεσία.
12. Τα από τις 15-10-2019 έγγραφα σύμβασης του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής και
Οικονομικής Ανάπτυξης.
13. Την υπ’ αριθ.: 1651/21528/30-10-2019 προηγούμενη απόφαση μας, με
υπογράφοντα τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Διοικητικών ως διατάκτης δαπανών
του Δήμου Δέλτα, με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκε πίστωση ύψους
24.775,20 ευρώ από τον Κ.Α. 02.70.03.6142.015 η οποία έλαβε μοναδικό αριθμό
καταχώρησης στα λογιστικά βιβλία και στο Π.Σ. του Δήμου Δέλτα α/α 528/2019.
14. Την υπ’ αριθ.: 1701/22067/14-11-2019 προηγούμενη απόφασή μας περί έγκρισης
διενέργειας και εγγράφων σύμβασης.
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15. Την υπ’ αριθ. πρωτ.: 24311/10-12-2019 πρόσκληση του Δήμου Δέλτα προς την
εταιρεία «ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΙΑΠΠΟΣ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.».
16. Την υπ’ αριθ. πρωτ.: 24648/12-12-2019 υποβληθείσα προσφορά της επιχείρησης
«ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΙΑΠΠΟΣ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.» με καθαρή αξία 19.980,00 ευρώ πλέον
4.795,20 ευρώ ΦΠΑ 24% ήτοι 24.775,20 ευρώ με ΦΠΑ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «εκτέλεση προγράμματος για την
περισυλλογή και τη φιλοξενία αδέσποτων ζώων στη Δημοτική Ενότητα Εχεδώρου
(2019)» στην εταιρεία «ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΙΑΠΠΟΣ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.», με έδρα: 26ο ΧΛΜ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΣΕΡΡΩΝ, Τ.Κ. 57200 ΑΣΣΗΡΟΣ, ΑΦΜ: 800179685, Δ.Ο.Υ. Λαγκαδά
και τηλ. επικοινωνίας: 23940-61059, έναντι συνολικής αμοιβής 24.775,20 ευρώ με
ΦΠΑ 24%.
2. Η ανάθεση αφορά τις υπηρεσίες που περιγράφονται αναλυτικά στα από 15/10/2019
έγγραφα σύμβασης του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
3. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, 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”, το
οποίο θα καλύπτει την Δ.Ε. Εχεδώρου, η σύμβαση λύνεται αυτοδικαίως.
4. Η πληρωμή της αξίας της υπηρεσίας 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
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