
 

 

                             ΑΑΝΝΑΑΡΡΤΤΗΗΤΤΕΕΟΟ  ΣΣΤΤΟΟ  ΔΔΙΙΑΑΔΔΙΙΚΚΤΤΥΥΟΟ 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                             

 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ                                                 Σίνδος, 17/10/2018  

 Διεύθυνση Οικονομικών                       ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:   1366 

Υπηρεσιών                                                       ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:  22435   

Τμήμα Προϋπολογισμού 

Λογιστηρίου και Προμηθειών 

 Ταχ. Δ/νση:   Πλ. Δημοκρατίας 1, 

                      57400 Σίνδος. 

Πληροφορίες: Σαμαρά Ελιζαμπέτ 

Τηλ.: 2313-300-500 (εσωτ. 520) 

Fax:  2310-586-849 

E-mail: e.samara@dimosdelta.gr  

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας για την ανανέωση της συνδρομής στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα παρουσιάσεων e-postirixis της ΔΗΜΟΣΝΕΤ 

ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ, προϋπολογισμού 992,00 Ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση 

 

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 του Ν.4555/2016 

4) 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. 

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

3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

6) Την αναγκαιότητα ανανέωσης της συνδρομής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 

παρουσιάσεων e-postirixis της ΔΗΜΟΣΝΕΤ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ. 

7) Την από 14-08-2018 έγγραφα σύμβασης του Τμήματος Προϋπολογισμού, 

Λογιστηρίου και Προμηθειών. 

8) Την υπ’ αριθ. 234/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για κατανομή 

εξειδικευμένης πίστωσης σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 

9) Την υπ’ αριθ. 1304/21356/2018 προηγούμενη απόφασή μας, με την οποία 

εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκε πίστωση ύψους € 992,00 από τον Κ.Α. 

02.00.6451.002 και η οποία έλαβε μοναδικό αριθμό καταχώρησης στα λογιστικά 

βιβλία και στο ΠΣ του Δήμου Δέλτα α/α 1030/2018 
 

 

ΑΔΑ: Ω5Μ3Ω9Ι-1ΓΤ



 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

Εγκρίνουμε την ανανέωση της «συνδρομής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα παρουσιάσεων 

e-postirixis της ΔΗΜΟΣΝΕΤ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ», προϋπολογισμού 

800,00 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 992,00 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 σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του 

παραρτήματος Α’. 

Η παρούσα θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο του Δήμου Δέλτα. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Θ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

 

ΑΔΑ: Ω5Μ3Ω9Ι-1ΓΤ



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                        

        ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  OIKONOMIKOY                                                                                                     

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ,     

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ                                                         

Πληρ.: Σαμαρά Ελιζαμπέτ   

Τηλ.  : 2313300520  

Φαξ   : 2310586849  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ e-postirixis ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ ΒΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ 

 

 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στη ανανέωση της συνδρομής στη διαδικτυακή 

εφαρμογή e-postirixis. Μέσω της συγκεκριμένης εφαρμογής το προσωπικό του Δήμου θα 

έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει σε ζωντανές παρουσιάσεις θεμάτων που αφορούν σε 

τρέχουσες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις, μέσω διαδικτύου. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν στη δυνατότητα παρακολούθησης και ζωντανής 

συμμετοχής σε δώδεκα (12) παρουσιάσεις εντός ενός ημερολογιακού έτους. Εάν η 

ολοκλήρωση των δώδεκα (12) παρουσιάσεων γίνει σε βραχύτερο διάστημα του ενός 

έτους, η ανάθεση ολοκληρώνεται σε εκείνο το χρονικό σημείο.  

Παράλληλα παρέχεται η πρόσβαση στο αρχείο όλων των ηλεκτρονικών παρουσιάσεων που 

έχουν πραγματοποιηθεί από την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής.  

Η ενεργοποίηση της πλατφόρμας πραγματοποιείται με την παράδοση κωδικού χρήσης εκ 

μέρους της εταιρείας.  

Η πληρωμή της δαπάνης θα βαρύνει τον ΚΑ 02.00.6451.002 του έτους 2018 και τον 

αντίστοιχο του 2019 και θα καλυφθεί από ίδια έσοδα, σύμφωνα με τα παρακάτω: 

α/α Παρεχόμενες υπηρεσίες Ποσό πρόσβασης 

Χωρίς ΦΠΑ 

 

1 

 

Δυνατότητα παρακολούθησης και ζωντανής συμμετοχής σε 

δώδεκα (12) παρουσιάσεις εντός ενός έτους, από την 

ημερομηνία λήψης της απόφασης, μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας του e-postirixis. 

             800,00 € 

 

 

 

 ΦΠΑ 24% 192,00 € 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 992,00 € 

Η αμοιβή της εταιρείας θα καταβληθεί σε δύο ισόποσες δόσεις. Η πρώτη δόση θα 

εξοφληθεί μετά την εκτέλεση από τη ΔήμοςΝΕΤ των πρώτων έξι (6) παρουσιάσεων και η 

δεύτερη δόση μετά την εκτέλεση των υπόλοιπων έξι (6) παρουσιάσεων. 

Σίνδος 14/08/2018 

 

Η συντάξασα  Η προϊσταμένη τμήματος  Η προϊσταμένη διεύθυνσης 

 

 

 

  Σαμαρά Ελ.  Παπαγρηγορίου Ουρανία        Κορινιώτη Βασιλική 

ΑΔΑ: Ω5Μ3Ω9Ι-1ΓΤ
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