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Σίνδος 25/06/2018
Αριθ. Απόφ. 740
Αριθμ Πρωτ. 14096
ΘΕΜΑ: Ετήσια ανανέωση της συνδρομής του Δήμου Δέλτα στις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες αποδελτίωσης.
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
4. To άρθρο 22 του Ν. 4441/2016
5. Την ανάγκη του Δήμου για τις ανωτέρω υπηρεσίες
6. Τις υπ΄αριθμ. 386/2014 και 51/2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου με τις
οποίες εγκρίθηκε αρχικά η εν λόγω συνδρομή, και η επέκτασή της αντίστοιχα
7. Την υπ’ αριθμ. 59774/86 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
8. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στο
Κ.Α. 02.00.6451.002.
9. Τις υπ’ αριθμ. 131/2018 και 153/2018 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής για
έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και διάθεση πίστωσης αντίστοιχα, ποσού
€1.860,00 από τον ΚΑ 02.00.6451.002
10. Την Α.Α.Υ. 776/17-05-2018 (ΑΔΑ: ΨΠΛΖΩ9Ι-Θ1Ν)
11. Την υπ΄αριθ. 13379/2018 Πρόσκληση του Δήμου μας
12. Την υπ’ αριθμ. 13540/19-06-2018 προσφορά της εταιρείας «Α.Παπαδόπουλος & Σια
Ο.Ε.», με καθαρή αξία 1.500,00 € ήτοι 1.860,00 € με ΦΠΑ 24%
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Την ετήσια ανανέωση της υφιστάμενης συνδρομής στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες
αποδελτίωσης με την εταιρεία με την επωνυμία «Α.Παπαδόπουλος & Σια Ο.Ε.» και δ.τ.
«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» με έδρα επί της οδού Βάκχου 30, Τ.Κ. 546 29 με ΑΦΜ 099907378, ΔΟΥ
Α’ Θεσσαλονίκης, τηλ. επικοινωνίας 2310 501.515, έναντι € 1.500,00 πλέον € 360,00
ΦΠΑ 24%, σύνολο € 1.860,00.
2. Η ανάθεση αφορά τις υπηρεσίες που περιγράφονται στην από 19-06-2018 προσφορά
της εταιρείας.
Ο Δήμος θα κάνει χρήση των:

αποδελτίωση εφημερίδων και περιοδικών

αποδελτίωσης διαδικτύου- social media

αποδελτίωση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών αναφορών. Συγκεκριμένα θα
καλύπτονται τουλάχιστον οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί που αναφέρονται
στην από 19/06/2018 προσφορά της εταιρείας, με βάση την ακόλουθη θεματολογία:
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 Ειδήσεις που αφορούν στο Δήμο Δέλτα και στις Δημοτικές Ενότητες Εχεδώρου,
Χαλάστρας και Αξιού καθώς και στον Δήμαρχο Δέλτα.
 Ενδεικτικά αναφέρονται: αγροτικά θέματα, θέματα για τις μυδοκαλλιέρεγειες, θέματα
σχετικά με τα κουνούπια, θέματα σχετικά με το πόσιμο νερό, την καύση των
χωραφιών και τη μόλυνση της ατμόσφαιρας, κ.α.
 Ειδήσεις και προβλήματα που αφορούν στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας
 Θέματα σχετικά με το Δέλτα του ποταμού Αξιού.
 Ενδεικτικά αναφέρονται: θέματα που αφορούν στους ποταμούς Αξιό, Λουδία
Αλιάκμονα όπως η μόλυνση των ποταμών, η παράνομη άρδευση, φράγματα σε
γείτονες χώρες, η συνθήκη RAMSAR κ.α.
 Θέματα σχετικά με τις βιομηχανικές περιοχές.
 Ενδεικτικά αναφέρονται: Θέματα που αφορούν στις ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου και Καλοχωρίου,
σχετικοί νόμοι, αποφάσεις της Κυβέρνησης, οτιδήποτε αφορά στον τρόπο
λειτουργίας, τις επιδοτήσεις, τα επιβαλλόμενα δημοτικά τέλη, κ.α.
 Θέματα πρόνοιας και εθελοντισμού, όπως συγκέντρωση χρημάτων, ρουχισμού,
αιμοδοσίες κλπ.
 Θέματα σχετικά με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
 Ενδεικτικά αναφέρονται: κινήσεις Δήμων, καινοτόμες ενέργειες, προβλήματα και η
αντιμετώπισή τους, κ.α.
 Δημοσιεύσεις σχετικές με τους Διαγωνισμούς και τις διακηρύξεις του Δήμου Δέλτα
 Ειδήσεις και δημοσιεύματα σχετικά με τα προγράμματα ΕΣΠΑ όπως κονδύλια, τρόποι
χρηματοδότησης κ.α.
 Θέματα σχετικά με το προσφυγικό.
3. Η ετήσια ανανέωση ισχύει από την ανάρτηση της παρούσας στο πρόγραμμα Διαύγεια
και για 12 μήνες.
4. Το κόστος της συνδρομής θα εξοφληθεί σε δύο ισόποσες δόσεις. Η πρώτη δόση θα
αφορά το πρώτο εξάμηνο της παρασχεθείσας υπηρεσίας και η δεύτερη δόση θα αφορά
το δεύτερο εξάμηνο της παρασχεθείσας υπηρεσίας
Η παρούσα θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο του Δήμου Δέλτα.
Η παρούσα μπορεί να προσβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του
ν.4412/2016.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Θ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
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