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ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την ανανέωση της συνδρομής στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα παρουσιάσεων e-postirixis της ΔΗΜΟΣΝΕΤ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ. 

 

 

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. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 

5. Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών 

6. Την υπ’ αριθ. 234/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση κατανομής 

εξειδικευμένης πίστωσης.  

7. 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. 

8. Την υπ. αριθμ. 1366/22435/17-10-2018 προηγούμενη απόφασή μας περί έγκρισης 

διενέργειας  

9. Την υπ΄αριθ. 22466/17-10-2018 Πρόσκληση του Δήμου μας  

10. Την με αρ.πρωτ. 22935/23-10-2018 προσφορά της εταιρείας ΔΗΜΟΣΝΕΤ ΒΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ που υποβλήθηκε, με καθαρή αξία 800,00€ πλέον 

192,00 ΦΠΑ 24% ήτοι 992,00 € με ΦΠΑ. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

                          

Την απευθείας ανάθεση της συνδρομής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα παρουσιάσεων e-

postirixis της ΔΗΜΟΣΝΕΤ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ στην εταιρεία με την 

επωνυμία «ΔΗΜΟΣΝΕΤ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ» και δ.τ. «ΔΗΜΟΣΝΕΤ» η 

οποία εδρεύει στο Δήμο Θέρμης, στο 1ο χλμ. της οδού Θέρμης-Πανοράματος, με ΑΦΜ: 
099905999 Δ.Ο.Υ.: Ζ’ Θεσσαλονίκης έναντι συνολικής αμοιβής  992,00 € με ΦΠΑ 24% 

 

2. Η ανάθεση αφορά τις υπηρεσίες που περιγράφονται αναλυτικά στην από 14-08-2018 

τεχνική περιγραφή του Τμήματος Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών και 

στην υπ’ αριθ. 22935/2018 έγγραφη προσφορά του αναδόχου. 

ΑΔΑ: 7ΑΖ0Ω9Ι-618



 

 

3. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν στη δυνατότητα παρακολούθησης και ζωντανής 

συμμετοχής σε δώδεκα (12) παρουσιάσεις εντός ενός ημερολογιακού έτους από την 

ανάρτηση της παρούσας στο πρόγραμμα Διαύγεια. Εάν η ολοκλήρωση των δώδεκα (12) 

παρουσιάσεων γίνει σε βραχύτερο διάστημα του ενός έτους, η ανάθεση ολοκληρώνεται 

σε εκείνο το χρονικό σημείο.  

 

 

4. 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. 

 

Η παρούσα θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο του Δήμου Δέλτα. 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ 

 

 

 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Θ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ 

 

 

 

ΑΔΑ: 7ΑΖ0Ω9Ι-618
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