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ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

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 08/11/2019 

         Αριθ. Απόφ. 1659 

         Αριθμ Πρωτ. 21582 

 

ΘΕΜΑ: Ετήσια ανανέωση της συνδρομής του Δήμου Δέλτα στην ηλεκτρονική 

βάση πληροφοριών θέσεων εργασίας μέσω διαδικτύου για ενημέρωση ανέργων 

πολιτών του Δήμου Δέλτα. 

 

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. Την ανάγκη του Δήμου για την ανωτέρω συνδρομή 

5. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στο 

Κ.Α. 02.00.6451.003. 

6. Την υπ’ αριθ. 1408/19542/2019 προηγούμενη απόφασή μας με υπογράφοντα τον 

Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών ως διατάκτης δαπανών του Δήμου Δέλτα, 

με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκε πίστωση ύψους € 6.193,80 από τον 

Κ.Α. 02.00.6451.003 και η οποία έλαβε μοναδικό αριθμό καταχώρησης στα 

λογιστικά βιβλία και στο ΠΣ του Δήμου Δέλτα α/α 494/2019 (ΑΔΑ Ω1ΨΗΩ9Ι-5ΝΑ) 

7. Την υπ΄αριθ. 20581/23-10-2019 Πρόσκληση του Δήμου μας  

8. Την υπ’ αριθμ. 21348/05-11-2019 προσφορά της εταιρείας VOL SYSTEM 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» με δ.τ. «VOL SYSTEM» με καθαρή αξία 4.866,00€ πλέον 

1.167,84€ ΦΠΑ 24% ήτοι 6.033,84€ με ΦΠΑ. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

1. Την ετήσια ανανέωση της συνδρομής στην ηλεκτρονική βάση πληροφοριών θέσεων 

εργασίας μέσω διαδικτύου για ενημέρωση ανέργων πολιτών του Δήμου Δέλτα στην 

εταιρεία «VOL SYSTEM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» με δ.τ. «VOL SYSTEM» η οποία εδρεύει 

στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Ενωτικών 10, Τ.Κ. 546 27 με ΑΦΜ: 800767274, Δ.Ο.Υ. 

Α’ Θεσσαλονίκης, τηλ. επικοινωνίας 2155 003067 έναντι συνολική αμοιβής € 6.033,84 

με ΦΠΑ 24%. 
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2. Η ανάθεση αφορά τις υπηρεσίες που περιγράφονται στην υπ’αριθμ.21348/05-11-

2019 προσφορά της εταιρείας. 

 

3. Η ετήσια ανανέωση ισχύει για δώδεκα μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

 

 

4. Το μέρος της αμοιβής που αφορά στις 3 άδειες χρήσης θα καταβληθεί μετά την 

έκδοση σχετικού παραστατικού με την ανανέωση της συνδρομής (ανωτέρω στοιχείο 3). 

Το υπόλοιπο μέρος της αμοιβής θα καταβληθεί ανά εξάμηνο σε δύο ισόποσες δόσεις, η 

πρώτη με το πέρας του πρώτου εξαμήνου από την υπογραφή της σύμβασης και η 

δεύτερη με τη λήξη της σύμβασης. 

 

5. Η πληρωμή της αξίας της συνδρομής θα γίνεται μετά την παραλαβή της υπηρεσίας 

από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Δήμου που συγκροτείται σύμφωνα με το 

άρθρο 221 του Ν.4412/2016 και την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής 

από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου.  

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 

 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 
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