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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Σίνδος, 16/10/2020
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1346
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 18882

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΕΞΟΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ-ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ
COVID-19» ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 8.835,00 €.
ΑΠΟΦΑΣΗ
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. 4555/2018.

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 για την εκτέλεση των ανωτέρω υπηρεσιών.

7)

Τα από 7-10-2020 έγγραφα σύμβασης και το υπ’ αριθ. 20REQ007434229/7-10-2020

Πρωτογενές αίτημα του Ιδιαίτερου Γραφείου Δημάρχου
8)

Την υπ’ αριθ. 1323/13-10-2020 προηγούμενη απόφαση μας η οποία έλαβε μοναδικό

αριθμό καταχώρησης στα λογιστικά βιβλία και στο Π.Σ. του Δήμου Δέλτα α/α 402/2020
ποσού 8.835,00 Ευρώ που θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.00.6431.002. Χρηματοδότηση: COVID19.
Α Π ΟΦΑ ΣΙ Ζ ΟΥΜΕ
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Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «Έξοδα Ενημέρωσης ΔημοτώνΕνημερωτική καμπάνια σχετιζόμενη με τον covid-19», προϋπολογισμού 7.125,00 ευρώ
χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 8.835,00 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.

Β. Εγκρίνουμε τα έγγραφα σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο «Έξοδα Ενημέρωσης
Δημοτών-Ενημερωτική καμπάνια σχετιζόμενη με τον covid-19», σύμφωνα με το
Παράρτημα.
H ανάθεση θα εκτελεστεί μετά από αποστολή αντίστοιχης πρόσκλησης.

Η παρούσα θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο του Δήμου Δέλτα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Νικ. Πλαστήρα 13
57 400 ΣΙΝΔΟΣ
Τηλέφωνο: 2310 797411
Fax:
2310 798143
Email:
mayor@dimosdelta.gr

«Έξοδα Ενημέρωσης Δημοτών-Ενημερωτική καμπάνια
σχετιζόμενη με τον covid-19»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στα πλαίσια λήψης, πάσης φύσεως, μέτρων αντιμετώπισης της διάδοσης του κορωνοϊου,
έπειτα από την εφαρμογή των αναφερομένων στην ΠΝΠ 11/3/2020 ΦΕΚ 55 /τ.Β’, που
επικαιροποιήθηκε με τον Ν. 4682/2020, ο Δήμος μας επιθυμεί και υποχρεούται, να καλύψει
άμεσα, ανάγκες που δημιουργήθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας, του COVID-19.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο Δήμος μας επιθυμεί να προχωρήσει στην πληροφόρηση και
στην ενημέρωση των δημοτών μέσω ιστοσελίδων και να επικοινωνήσει τις δράσεις και
πρωτοβουλίες που εφαρμόζει, όπως για παράδειγμα, οι εξ’ αποστάσεως τρόποι
εξυπηρέτησης του κοινού από υπηρεσίες του Δήμου, οι οικονομικές διευκολύνσεις, οι
πρωτοβουλίες και τα μέτρα ανακούφισης που απευθύνονται τόσο προς τις ευπαθείς ομάδες
όσο και προς όλους τους πολίτες, έτσι ώστε κυρίως στα διαστήματα επιβολής περιορισμών
ή/και απαγορεύσεων κυκλοφορίας εξαιτίας του κορωνοϊού, να μπορούν να ενημερωθούν
για να κάνουν χρήση όλων των διευκολύνσεων και δράσεων, που παρέχει ο Δήμος Δέλτα,
με απώτερο σκοπό την Πρόληψη στη Δημόσιας Υγεία και την ανακούφιση από τις
οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις του covid-19.
Ο Δήμος Δέλτα με αίσθημα ευθύνης και ταυτόχρονα ευαισθησίας προς τους δημότες του
πρόκειται να προχωρήσει σε ενημερωτική καμπάνια για τις δράσεις, πρωτοβουλίες,
υπηρεσίες, διευκολύνσεις, ελαφρύνσεις, που παρέχει στους δημότες του προκειμένου να
προστατευθούν, από την πανδημία του covid-19.
Η σωστή και αποτελεσματική ενημέρωση καθώς και η διάχυση της πληροφορίας, αποτελεί
μια άκρως επιτακτική και λειτουργική ανάγκη, για την αντιμετώπιση της πανδημίας του
covid-19 και ταυτόχρονα ένα δίχτυ προστασίας τόσο για τις ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες
του πληθυσμού όσο και για το γενικό πληθυσμό ώστε, όλοι να μπορέσουμε να
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ανταποκριθούμε, με αποτελεσματικότερο τρόπο στις αρνητικές επιπτώσεις, που επιφέρει
στην οικονομική και κοινωνική ζωή μας.
Η ενημερωτική καμπάνια, θα αφορά τους εξής άξονες:
1.Παρουσίαση δράσεων και πρωτοβουλιών Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Δέλτα, στο
χρονικό διάστημα της σταδιακής επαναφοράς στην κανονικότητα
2.Δράσεις και πρωτοβουλίες που σχετίζονται, με τομείς της καθαριότητας
3.Ενημέρωση και προετοιμασία των δημοτών σε περιόδους επιβολής περιορισμών ή/και
απαγορεύσεων εξαιτίας του κορωνοϊού.
Αναλυτικότερα:
Α. Κοινωνική πολιτική:
1. Βοήθεια στο σπίτι
2.Εθελοντικές δράσεις
3. Συσσίτια
Β. Καθαριότητα:
1.Απολυμάνσεις κτιρίων και δρόμων
2.Διαρκείς επιχειρήσεις καθαριότητας με δράσεις σε περιοχές, ειδικού ενδιαφέροντος
3.Προμήθεια εξοπλισμού για απολυμάνσεις
4.Προμήθεια ατομικών μέσων προστασίας (μάσκες, στολές) για τη διασφάλιση της υγείας
των εργαζομένων
5.Τήρηση κανόνων για τους υπαλλήλους (ειδικές άδειες), χωρίς μείωση των παρεχόμενων,
προς τους πολίτες, υπηρεσιών
6.Καμπάνιες μικρής κλίμακας, για την ευαισθητοποίηση και παροχή οδηγιών, για τη σωστή
εναπόθεση των απορριμμάτων
Γ. Ενημέρωση και προετοιμασία των δημοτών σε περιόδους επιβολής περιορισμών
ή/και απαγορεύσεων, που θα παρουσιάζονται:
Ενημέρωση των δημοτών, ανάλογα με τις συνθήκες που θα παρουσιάζονται, με σκοπό τη
διασφάλιση της ευαισθητοποίησης τους για την πρόληψη στη διασφάλιση της υγείας τους.
Επικαιροποίηση και διάδοση μηνυμάτων, ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας και
προσαρμογή των πάσης φύσης μέτρων στις νέες συνθήκες καθώς το φαινόμενο της
υγειονομικής κρίσης, είναι δυναμικό.
Ο Δήμος Δέλτα, θέλοντας να διασφαλίσει τη μέγιστη διάχυση της αποτελεσματικής, ορθής
και έγκαιρης ενημέρωσης, λαμβάνοντας υπόψη και το προσήκων μέτρο της δαπάνης, θα
προσφύγει στις υπηρεσίες, τοπικών και μητροπολιτικών ψηφιακών ιστοσελίδων
(ταυτοποιημένα μέλη της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας).
Έχοντας ως προτεραιότητα, την πρόληψη στην υγεία των δημοτών έναντι του covid-19,
θέλει να εξασφαλίσει ότι θα ενημερωθούν, για όλα τα προαναφερθέντα, όχι μόνο οι
χρήστες της ιστοσελίδας του Δήμου Δέλτα αλλά ο μέγιστος, κατά το δυνατόν, αριθμός των
εργαζομένων και κατοίκων, στο δήμο Δέλτα.
Ο Δήμος Δέλτα, επιλέγει την ψηφιακή ενημέρωση, γνωρίζοντας ότι οι περισσότεροι πολίτες
και κυρίως η νέα γενιά (η οποία πρέπει να παραμείνει ευαισθητοποιημένη αναφορικά με το
συγκεκριμένο θέμα), χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για την ενημέρωση τους.
Περαιτέρω, υφίσταται η δυνατότητα επιλογής, ψηφιακής ιστοσελίδας τηλεοπτικού σταθμού,
λόγω δυνατότητας τηλεοπτικής ανάγνωσης του μηνύματος, από τις ‘Ειδήσεις’ του
τηλεοπτικού σταθμού.
Επίσης, στην παρούσα χρονική περίοδο, κρίνεται επείγουσα η ανάγκη, η συγκεκριμένη
ενημερωτική καμπάνια να πραγματοποιηθεί το ταχύτερο δυνατό. Συνεπώς η ανάθεση θα
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
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Η δαπάνη για την κάλυψη των ανωτέρων υπηρεσιών έχει προϋπολογιστεί στο ποσό των
8.835,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Η ανάθεση θα έχει διάρκεια ένα
έτος. Στην περίπτωση που οι δημοσιεύσεις εξαντληθούν νωρίτερα, η σύμβαση θεωρείται
λήξασα.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ 02.00.6431.002 με τίτλο «Έξοδα Ενημέρωσης
Δημοτών-Ενημερωτική καμπάνια σχετιζόμενη με τον covid-19» σύμφωνα με τον Ενδεικτικό
Προϋπολογισμό. Χρηματοδότηση: covid-19, Ταμειακή Κατηγορία: Τακτικά Έσοδα. CPV:
64216200-5 “Υπηρεσίες ηλεκτρονικής Πληροφόρησης”.
- Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΣΑ –
Γιαννακίδου Νίκη
ΠΕ Διοικητικό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Νικ. Πλαστήρα 13
57 400 ΣΙΝΔΟΣ
Τηλέφωνο: 2310 797411
Fax:
2310 798143
Email:
mayor@dimosdelta.gr

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Για την οικονομική κάλυψη των ανωτέρων υπηρεσιών, έχει προϋπολογιστεί το ποσό των
ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% καθώς και κάθε νόμιμου φόρου.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.00.6431.002 με τίτλο «Έξοδα Ενημέρωσης ΔημοτώνΕνημερωτική καμπάνια σχετιζόμενη με τον covid-19», του σκέλους των εξόδων, του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και τον αντίστοιχο του 2021 αν απαιτηθεί. CPV:
64216200-5 “Υπηρεσίες ηλεκτρονικής Πληροφόρησης”.
Ψηφιακές
Ιστοσελίδες
(ταυτοποιημένα
μέλη της
Γενικής
Γραμματείας
Ενημέρωσης &
Επικοινωνίας)

Αριθμός
Δημοσιεύσεων
για κάθε ψηφιακή
ιστοσελίδα

Σύνολο δαπάνης
με Φ.Π.Α. 24%

Παρατηρήσεις
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Πέντε (5)

Αναλυτικά:
Αριθμός
ιστοσελίδων

5

Πέντε (5)
δημοσιεύσεις για
κάθε θεματικό
άξονα Χ τρεις (3)
θεματικούς
άξονες =
δεκαπέντε (15)

8.835,00 €
(ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΓΙΑ ΚΑΘΕ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:
1.425,00 €)

Σε περίπτωση που η
επικαιρότητα το απαιτεί,
μπορούν να
αλληλοσυμπληρωθούν
οι τρεις άξονες,
αναφορικά με την
ενημέρωση.

Μέγιστος
Αριθμός
Δημοσιεύσεων
για κάθε
ιστοσελίδα

Καθαρή αξία
Δημοσίευσης σε
€

Σύνολο σε €

15

95,00

7.125,00

ΦΠΑ 24%

1.710,00

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

8.835,00

Για τη σύνταξη του ενδεικτικού προϋπολογισμού ελήφθησαν υπ’ όψιν οι ανάγκες του Δήμου
Δέλτα, οι τρέχουσες τιμές δημοσιεύσεων σε ηλεκτρονικά μέσα και αντίστοιχη ανάθεση του
Δήμου Θεσσαλονίκης (20AWRD006742035 2020-05-21).

- Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΣΑ –

Γιαννακίδου Νίκη
ΠΕ Διοικητικό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Νικ. Πλαστήρα 13
57 400 ΣΙΝΔΟΣ
Τηλέφωνο: 2310 797411
Fax:
2310 798143
Email:
mayor@dimosdelta.gr
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η αναθέτουσα αρχή είναι υπεύθυνη, για το περιεχόμενο της ενημέρωσης.
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος, για την επιμέλεια και το δημιουργικό της δημοσίευσηςενημέρωσης, ενώ πριν τη δημοσίευση οφείλει να αποστείλει την τελική μορφή, προς
έγκριση από τα αρμόδια όργανα του Δήμου Δέλτα. Σε περίπτωση δημοσίευσης χωρίς την
τελική έγκριση της αναθέτουσας αρχής, ο ανάδοχος επιβαρύνεται με το κόστος της.
Κάθε δημοσίευση-καταχώρηση θα πρέπει να συνοδεύεται από το λογότυπο του Δήμου
Δέλτα ή απ’ ότι θεωρεί η αναθέτουσα αρχή ότι χαρακτηρίζει καλύτερα την καταχώρησηδημοσίευση.
H δημοσίευση-καταχώρηση θα πρέπει να είναι «χτύπημα» στο άνοιγμα της ιστοσελίδας, στη
«ροή ειδήσεων», για ένα πενθήμερο.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να επιλέγει να επικοινωνεί την ενημέρωση με τη μορφή «μόνο
video» ή «video και κείμενο».
Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να στέλνει το εγκεκριμένο περιεχόμενο της ενημέρωσης ένα
24ώρο πριν τη δημοσιοποίηση του.
Σε περίπτωση που οι συνθήκες και η επικαιρότητα το απαιτεί, μπορούν να
αλληλοσυμπληρωθούν οι άξονες της ενημέρωσης, χωρίς ο συνολικός αριθμός των
δημοσιεύσεων, να μειωθεί.
Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης ενημέρωσης, λόγω της επικαιρότητας και της
συμπεριφοράς της εξάπλωσης του covid-19, ο ανάδοχος οφείλει να ανταποκριθεί στη
δημοσίευση, εντός τετραώρου.
Η διάρκεια της ανάθεσης ορίζεται για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης ή μέχρι την
εξάντληση του αριθμού των δημοσιεύσεων αν αυτή πραγματοποιηθεί συντομότερα.
Ο ανάδοχος οφείλει, να προωθεί το σχετικό ενημερωτικό υλικό και σε όλα τα σχετιζόμενα
με αυτόν social media.
Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί άπαξ με τη λήξη της σύμβασης ή την ολοκλήρωση της
παρεχόμενης υπηρεσίας.
- Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΣΑ –

Γιαννακίδου Νίκη
ΠΕ Διοικητικό
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