
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΑΑΝΝΑΑΡΡΤΤΗΗΤΤΕΕΟΟ  ΣΣΤΤΟΟ  ΔΔΙΙΑΑΔΔΙΙΚΚΤΤΥΥΟΟ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                             

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ                                                   Σίνδος,  27/07/2020 

Διεύθυνση Οικονομικών                         ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:   896 

Υπηρεσιών                                                                   ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:    13175 

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 και εγγράφων σύμβασης για την ετήσια 

ανανέωση της συνδρομής στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

αποδελτίωσης, προϋπολογισμού 1.860,00 Ευρώ συμπεριλαμβανο-

μένου 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 στις υπηρεσίες αποδελτίωσης. 

7) Την από 01-07-2020 τεχνική περιγραφή του Ιδιαίτερου Γραφείου Δημάρχου. 

8) Την υπ’ αριθ. 772/11494/2020 προηγούμενη απόφασή μας, με την οποία 

εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκε πίστωση ύψους € 1.860,00 από τον Κ.Α. 

02.00.6451.007 και η οποία έλαβε μοναδικό αριθμό καταχώρησης στα λογιστικά 

βιβλία και στο ΠΣ του Δήμου Δέλτα α/α 329/2020 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

Εγκρίνουμε την ετήσια ανανέωση της «συνδρομής στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

αποδελτίωσης» της εταιρείας ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε. «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ», 

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 
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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 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                        
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                                                                                    

Ταχ. Δ/νση: Νικ. Πλαστήρα 13 

  57400 Σίνδος 

Πληροφορίες: Κωτούλα Δέσποινα 

Τηλέφωνο: 2310.797.411 

Fax:  2310.796.570 

Email:  d.kotoula@dimosdelta.gr 

  
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗΣ 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στη ανανέωση της συνδρομής στις ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες αποδελτίωσης. Μέσω της συγκεκριμένης συνδρομής παρέχεται η ενημέρωση και 

πρόσβαση σε δημοσιεύματα και αναρτήσεις που αφορούν τόσο το Δήμο, την ευρύτερη 

περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και τους Ο.Τ.Α. γενικότερα, μέσω διαδικτύου. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν: 

Αποδελτίωση έντυπου τύπου 

Αποδελτίωση Διαδικτύου και social media 

Αποδελτίωση τηλεόρασης και ραδιοφώνου με την υπηρεσία “super user” 

 

Οι θεματικές ενότητες της αποδελτίωσης θα είναι κυρίως: 

 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. 
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 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. 

 

Η αποδελτίωση των εντύπων θα ολοκληρώνεται νωρίς το πρωί, και θα πραγματοποιείται 

τόσο τις εργάσιμες ημέρες, όσο και τα Σαββατοκύριακα. 

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για 12 μήνες από την υπογραφή της. 

Η πληρωμή της δαπάνης θα βαρύνει τον ΚΑ 02.00.6451.007 του έτους 2020 και τον 

αντίστοιχο του 2021 και θα καλυφθεί από ίδια έσοδα, σύμφωνα με τα παρακάτω: 

α/α Παρεχόμενες υπηρεσίες Ποσό 

Χωρίς ΦΠΑ 

 

1 

 

Ετήσια συνδρομή αποδελτίωσης όλων των μέσων (έντυπα, 

διαδίκτυο & μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τηλεόραση, ραδιόφωνο) 

             1.500,00 € 

 

 

 

 ΦΠΑ 24% 360,00 € 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.860,00 € 

 

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 

Σίνδος, 01/07/2020 

                                     
    Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
 

 

Κωτούλα Δέσποινα Ο Δήμαρχος Δέλτα 

   ΠΕ Διοικητικού     Ιωαννίδης Ν. Ιωάννης 
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