
 

1 

 

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ           ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
Πληροφορίες: Σαμαρά Ελιζαμπέτ 
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών 
Ταχ. Δ/νση: Πλ. Δημοκρατίας 1,  
                  57400, Σίνδος 
Τηλ. 2313.300520 
Fax  2310.586849 
e-mail: e.samara@dimosdelta.gr 
         Σίνδος 05/10/2021 
         Αριθ. Απόφ.   1276 
         Αριθμ Πρωτ. 19541 
 
ΘΕΜΑ: Απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες μυοκτονίας-απεντόμωσης-
απολύμανσης σε δημοτικά κτίρια – κοινόχρηστους χώρους του Δήμου». 
 

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 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120 όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν 
4. Την υπ’ αριθ. 1161/18319/17-09-2021 προηγούμενη απόφασή μας, με την οποία εγκρίθηκε η 

δαπάνη και διατέθηκε πίστωση ύψους € 23.998,00 από τον Κ.Α. 02.15.6142.016 και η οποία 

έλαβε μοναδικό αριθμό καταχώρησης στα λογιστικά βιβλία και στο ΠΣ του Δήμου Δέλτα α/α 

260/2021 

5. Την υπ’ αριθ. 1191/18773/23-09-2021 προηγούμενη απόφασή μας περί έγκρισης διενέργειας 
και εγγράφων σύμβασης 

6. Την ανάγκη του Δήμου για τις ανωτέρω υπηρεσίες  

7. Την υπ΄αριθ. 19174/29-09-2021 Πρόσκληση του Δήμου μας (ΑΔΑΜ: 21PROC009281035) 

8. Την υπ’ αριθμ. 19275/30-09-2021 προσφορά της κας. Τερζίδου Κυρ.Γεωργία   που 

υποβλήθηκε με αξία 18.950,00 Ευρώ πλέον 4.548,00 ευρώ Φ.Π.Α. 24% σύνολο 23.498,00 

ευρώ, πλέον δικαιώματος προαίρεσης ύψους €500,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), 

ήτοι γενικό σύνολο συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης και ΦΠΑ 23.998,00. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
1. Την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες μυοκτονίας-απεντόμωσης-
απολύμανσης σε δημοτικά κτίρια – κοινόχρηστους χώρους του Δήμου» στην ατομική 
επιχείρηση της κας. Τερζίδου Γεωργίας του Κυριάκου, η οποία εδρεύει επί της οδού Δελφών 125, 
Τ.Κ. 57248, Θεσσαλονίκη, ΑΦΜ 073317862/ ΔΟΥ Η’ Θεσσαλονίκης , τηλ. επικοινωνίας 2310 
834934, έναντι 18.950,00 Ευρώ πλέον 4.548,00 ευρώ Φ.Π.Α. 24% σύνολο 23.498,00 ευρώ, πλέον 
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δικαιώματος προαίρεσης ύψους €500,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), ήτοι γενικό σύνολο 
συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης και ΦΠΑ 23.998,00. 
 
2. Η ανάθεση αφορά τις υπηρεσίες που περιγράφονται αναλυτικά στα υπ’ αριθ. 14194/16-07-
2021 έγγραφα σύμβασης του Αυτοτελούς τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Δημόσιας Υγείας, 
Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Δέλτα. 
 
3. Η παρούσα ανάθεση ισχύει για 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 
 
4. Η πληρωμή της αναδόχου θα γίνεται τμηματικά, με την εξόφληση του 100% της εκάστοτε  
αξίας, σύμφωνα με την εξέλιξη των εργασιών και τη σύνταξη των πρωτοκόλλων οριστικής 
παραλαβής για το τμήμα που αφορά η πληρωμή. 
 
5.  Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί από τριμελή επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 11δ του άρθρου 221 του 
Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και στην υπ’ αριθ. 184/2021 απόφαση 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δέλτα 
 
 
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 
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