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ΘΕΜΑ: ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 
«ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 
ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟ 
1912». 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ 

Έχοντας υπ’ όψιν: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 

3) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 

13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 

του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

4) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του 

άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

5) Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση των ανωτέρω υπηρεσιών 

6) Την υπ’ αριθμ. 269/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση πραγματοποίησης 

δαπάνης ποσού 1.860,00 Ευρώ που θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.00.6431.001 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ 

ΣΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟ 1912», προϋπολογισμού 1.500,00 ευρώ, χωρίς 

Φ.Π.Α. ήτοι 1.860,00 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της απευθείας 

ανάθεσης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 

βάσει τιμής.  

ΑΔΑ: Ψ84ΑΩ9Ι-Γ6Χ



 
 
Β. Εγκρίνουμε τα έγγραφα της σύμβασης με τίτλο «Δαπάνες δημιουργίας ντοκιμαντέρ με 

θέμα τη συμβολή των ανθρώπων στις περιοχές του Δήμου Δέλτα στην απελευθέρωση της 

Θεσσαλονίκης το 1912», σύμφωνα με το Παράρτημα Α’. 

 

H ανάθεση θα εκτελεστεί μετά από αποστολή αντίστοιχης πρόσκλησης. 

Η παρούσα θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο του Δήμου Δέλτα. 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Θ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 
 

 
 
Υπηρεσία με τίτλο «Δαπάνες 
δημιουργίας ντοκιμαντέρ με θέμα 
τη συμβολή των ανθρώπων στις 
περιοχές του Δήμου Δέλτα στην 
απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης 
το 1912» 
 

Ταχ. Δ/νση: Νικ. Πλαστήρα 13 
                            57 400 ΣΙΝΔΟΣ 
Πληροφορίες: Κωστοπούλου Καλλιόπη 
Τηλέφωνο: 2310 797411 εσ. 101 
Email: k.kostopoulou@dimosdelta.gr 

 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Η παρούσα τεχνική έκθεση συντάσσεται προκειμένου να αναθέσουμε την υπηρεσία με τίτλο  
«Δαπάνες δημιουργίας ντοκιμαντέρ με θέμα τη συμβολή των ανθρώπων στις περιοχές του 
Δήμου Δέλτα στην απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης το 1912» 
Σκοπός της δαπάνης είναι η διάσωση σχετικού αρχειακού υλικού (οπτικού και ακουστικού, 
κειμένων και φωτογραφιών) που σχετίζονται με τη συμβολή των κατοίκων της Κουλιακιάς στο 
πέρασμα του ποταμού Αξιού από τον ελληνικό στρατό και τη Σίνδο ως πεδίο των τελικών 
διαπραγματεύσεων για την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης), η ανάδειξη της τοπικής ιστορίας 
της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου (Οκτώβριος 1912) και δη γεγονότων που έπαιξαν ρόλο 
εκείνη την εποχή στην απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας και στη 
διαμόρφωση του γεωπολιτικού χάρτη, καθώς και η ενημέρωση των δημοτών (ενηλίκων και 
μαθητών) για την τοπική ιστορία.     

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 
Η συγκεκριμένη δαπάνη περιλαμβάνει: 
 το σκανάρισμα - καθαρισμό φωτογραφιών, χειρόγραφων επιστολών-κειμένων, εντύπων της 

εποχής 
 κινηματογράφηση αυτών  
 κινηματογράφιση χειρογράφων, φωτογραφιών και λοιπών αντικειμένων σε μουσεία της 

Θεσσαλονίκης (Πολεμικό Μουσείο, Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα κλπ) αλλά και οικίες της 
περιοχής 

 κινηματογράφηση αλλά και αερολήψεις από την περιοχή των γεγονότων αυτών 
 μαρτυρίες - δηλώσεις κατοίκων της περιοχής, συντελεστών κ.ά. 
 δημοσιογραφική επιμέλεια όλων των παραπάνω  
 τελική παρουσίαση του όλου υλικού βατό και κατανοητό προς όλους σε ψηφιακή μορφή 

υψηλής ανάλυσης (HD). 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟŸΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Τίτλος υπηρεσίας cpv Υπηρεσία Ποσό χωρίς 
φπα 

Δαπάνες δημιουργίας 
ντοκιμαντέρ με θέμα 
τη συμβολή των 
ανθρώπων στις 
περιοχές του Δήμου 
Δέλτα στην 
απελευθέρωση της 
Θεσσαλονίκης το 
1912 

92111100-3 
Παραγωγή 

εκπαιδευτικών 
ταινιών και 

βιντεοταινιών 

1 1.500,00 € 

Σύνολο 1.500,00 € 
Φ ΠΑ 24% 360,00 € 

Συνολική Αξία με ΦΠΑ 1.860,00 € 
 
Η υπηρεσία με τίτλο «Δαπάνες δημιουργίας ντοκιμαντέρ με θέμα τη συμβολή των ανθρώπων 
στις περιοχές του Δήμου Δέλτα στην απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης το 1912» θα γίνει με την 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.00.6431.001 (Έξοδα ενημέρωσης 
και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου) του ετήσιου προϋπολογισμού του 2017 Δήμου Δέλτα. 
 

 
Σίνδος,  25/9/2017 

 
                         Η συντάξασα                                                                Ο Δήμαρχος                                                                                     
              
 
              Καλλιόπη Κωστοπούλου                                                Ευθύμιος Θ. Φωτόπουλος 
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