
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            ΑΑΝΝΑΑΡΡΤΤΗΗΤΤΕΕΟΟ  ΣΣΤΤΟΟ  ΔΔΙΙΑΑΔΔΙΙΚΚΤΤΥΥΟΟ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                             
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ                                                    Σίνδος, 14/03/2022 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών                       ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:   307 
Τμήμα Προϋπολογισμού                                                                      ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:    4698 
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 υπηρεσία με τίτλο 

«Ηλεκτρονικές υπηρεσίες αποδελτίωσης τύπου 2022-2023 και έκδοση άδειας 
πνευματικών δικαιωμάτων αποδελτίωσης τύπου 2022-2023», συνολικού 
προϋπολογισμού 2.480,00 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 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5) Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ΠΔ 80/2016 

6) Τις διατάξεις του Ν.2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας 

7) Την αναγκαιότητα της συνδρομής στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής αποδελτίωσης και 

την υποχρέωση καταβολής πνευματικών δικαιωμάτων 

8) Τα από 24-01-2022 έγγραφα σύμβασης του Ιδιαίτερου Γραφείου Δημάρχου. 

9) Την υπ’ αριθ. 293/4327/2022 προηγούμενη απόφασή μας, με την οποία εγκρίθηκε 

η δαπάνη και διατέθηκε πίστωση ύψους € 1.860,00 από τον Κ.Α. 02.00.6451.001 και 

πίστωση ύψους € 620,00 από τον Κ.Α. 02.00.6142.002 και η οποία έλαβε μοναδικό 

αριθμό καταχώρησης στα λογιστικά βιβλία και στο ΠΣ του Δήμου Δέλτα α/α 

108/2022. Χρηματοδότηση: Ίδια Έσοδα 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια υπηρεσίας με τίτλο «Ηλεκτρονικές υπηρεσίες αποδελτίωσης 

τύπου 2022-2023 και έκδοση άδειας πνευματικών δικαιωμάτων αποδελτίωσης τύπου 2022-

2023», συνολικού προϋπολογισμού 2.000,00 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 2.480,00 ευρώ 

συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 

118 του Ν. 4412/2016 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 

Β. Εγκρίνουμε τα έγγραφα σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο  «Ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

αποδελτίωσης τύπου 2022-2023 και έκδοση άδειας πνευματικών δικαιωμάτων 

αποδελτίωσης τύπου 2022-2023», τα οποία επισυνάπτονται στο παράρτημα της παρούσας. 

 

Η ανάθεση θα εκτελεστεί μετά την αποστολή αντίστοιχης πρόσκλησης. 

Η παρούσα θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο του Δήμου Δέλτα. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

 
Γραφείο Δημάρχου  
Ταχ.Δ/νση:  Νικ.Πλαστήρα  13   Σίνδος, 24/01/2022 
Τ.Κ.:  57 400 
Πληροφορίες: Νίκη Γιαννακίδου 
Τηλέφωνο:  2310 797411 ες. 101 
Email:  n.giannakidou@dimosdelta.gr 
 

«Ηλεκτρονικές υπηρεσίες αποδελτίωσης τύπου 2022-2023 και  
έκδοση άδειας πνευματικών δικαιωμάτων αποδελτίωσης τύπου 2022-2023» 

 
Α) CPV: 79970000-4  
Υπηρεσίες δημοσιεύσεων  
Β) CPV : 92312210-6  
Υπηρεσίες παρεχόμενες από συγγραφείς 
Α) Κ.Α.Ε. 02.00.6451.001, με τίτλο 
«Συνδρομή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες αποδελτίωσης»  
Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ: 1.860,00 Ευρώ με ΦΠΑ 
Β) Κ.Α.Ε. 02.00.6142.002, με τίτλο  
«Ανάθεση για την έκδοση άδειας πνευματικών δικαιωμάτων αποδελτίωσης»  
Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ: 620,00 Ευρώ με ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ: 2.480,00 Ευρώ με ΦΠΑ 
Χρηματοδότηση : Ίδια Έσοδα – τακτικά 
 
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Α) Ηλεκτρονικές υπηρεσίες αποδελτίωσης τύπου 2022-2023 
H δαπάνη, για την υπηρεσία «Ηλεκτρονικές υπηρεσίες αποδελτίωσης τύπου 2022-2023» κρίνεται 
απαραίτητη προκειμένου, αιρετοί και υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου Δέλτα, να ενημερώνονται 
έγκαιρα και έγκριτα, για βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα αυτοδιοικητικά θέματα, την κάλυψη των 
πολιτικών και υπηρεσιακών καθηκόντων τους. 
 
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στη συνδρομή σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες αποδελτίωσης. Μέσω 
της συγκεκριμένης συνδρομής παρέχεται η ενημέρωση και η πρόσβαση σε δημοσιεύματα και 
αναρτήσεις που αφορούν τόσο το Δήμο, την ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και τους 
Ο.Τ.Α. γενικότερα, μέσω του έντυπου, ραδιοτηλεοπτικού και διαδικτυακού τύπου. 
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν: 

1. Αποδελτίωση έντυπου τύπου 

2. Αποδελτίωση τηλεόρασης και ραδιοφώνου με την υπηρεσία “super user” 

3. Αποδελτίωση Διαδικτύου και social media 

 

Οι θεματικές ενότητες της αποδελτίωσης θα είναι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, 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 για θέματα και προβλήματα που αφορούν στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής 
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Μακεδονίας. 
 Θέματα σχετικά με το Δέλτα των ποταμών Αξιού, Γαλλικού και Λουδία. 

Ενδεικτικά αναφέρονται: θέματα που αφορούν στους ποταμούς Αξιό, Γαλλικό, Λουδία, Αλιάκμονα 
όπως η μόλυνση των ποταμών, η παράνομη άρδευση, φράγματα σε γείτονες χώρες, οι συνθήκες 
RAMSAR και NATURA κ.α. 

 Θέματα  σχετικά με τις βιομηχανικές περιοχές. 
Ενδεικτικά αναφέρονται: θέματα που αφορούν στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου και στην Άτυπη Βιομηχανική 
Συγκέντρωση 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 κ.λπ. 
 Θέματα σχετικά με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Ενδεικτικά αναφέρονται: πρωτοβουλίες Δήμων της χώρας και της Ε.Ε., καινοτόμες ενέργειες, 
προβλήματα και η βέλτιστη πρακτική αντιμετώπισή τους, κ.α. 

 Δημοσιεύσεις σχετικές με τους Διαγωνισμούς και τις Διακηρύξεις του Δήμου Δέλτα. 
 Ειδήσεις και δημοσιεύματα σχετικά με τα εθνικά προγράμματα και τα προγράμματα ΕΣΠΑ όπως, 

κονδύλια, τρόποι χρηματοδότησης, κ.α. 
 Θέματα σχετικά με το προσφυγικό. 

 
Η αποδελτίωση του τύπου θα ολοκληρώνεται νωρίς το πρωί και θα πραγματοποιείται τόσο τις 

εργάσιμες ημέρες, όσο και τα Σαββατοκύριακα. 

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της. Η διάρκεια της 
παροχής της υπηρεσίας, θα είναι για δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και 
ενδεικτικά, από 1ης Φεβρουαρίου 2022 έως την 31η Ιανουαρίου 2023. 
 
Η πληρωμή της δαπάνης θα βαρύνει τον ΚΑ 02.00.6451.001 του έτους 2022 και τον αντίστοιχο του 2023 
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, τηλεόραση, 
ραδιόφωνο, διαδίκτυο & μέσα κοινωνικής δικτύωσης) 2022-2023 

1.500,00 € 
 
 
 

 ΦΠΑ 24% 360,00 € 

 ΣΥΝΟΛΟ 1.860,00 € 

 

Το κόστος της συνδρομής θα εξοφληθεί υστεροκαταβολικά, 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. 
 
Β) Έκδοση άδειας πνευματικών δικαιωμάτων αποδελτίωσης τύπου 2022-2023 
Σύμφωνα με τον Ν. 2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα» 
(ΦΕΚ 25/Α’) απαιτείται, η καταβολή πνευματικών δικαιωμάτων [για την παραλαβή (δικαίωμα 
διανομής/διάθεσης) και αναπαραγωγή και περαιτέρω διανομή του περιεχομένου, εντός της 
επιχείρησης, σε στελέχη και υπαλλήλους τους] για τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή του δημοσίου τομέα, 
που λαμβάνουν αποκόμματα τύπου από εταιρείες αποδελτίωσης. 
  
Στον Νόμο 2121/93 και στα άρθρα 2,3 και 46 έως 51 αναφέρονται σαφώς τα πνευματικά και συγγενικά 
δικαιώματα των έργων του λόγου. Ορίζονται, έτσι, οι πράξεις αναπαραγωγής, διανομής και 
παρουσίασης στο κοινό για τις οποίες απαιτείται η άδεια του πνευματικού δημιουργού ή και του 
κατόχου του συγγενικού δικαιώματος.  
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Ως πράξεις αναπαραγωγής νοούνται οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να αντιγραφεί ένα έργο, όπως 
για παράδειγμα η φωτοτύπηση, το σκανάρισμα, η αποθήκευση/αντιγραφή σε υπολογιστή. Διανομή 
έχουμε, όταν πρόκειται για έντυπο υλικό ενώ παρουσίαση στο κοινό, όταν διανέμεται σε περισσότερους 
παραλήπτες ψηφιακό αντίγραφο, είτε με την αποστολή e-mail είτε με την ανάρτηση σε κλειστό δίκτυο.  
 
Επίσης, στο άρθρο 18 ορίζονται σαφώς οι περιπτώσεις που εξαιρούνται της υποχρέωσης απόκτησης 
αδείας, όπως για παράδειγμα, η δυνατότητα αναπαραγωγής για ιδιωτική χρήση, όταν δηλαδή κάποιος 
ιδιώτης φωτοτυπεί κάποιες σελίδες μόνος του και για δική του, προσωπική χρήση, ενώ δεν είναι 
ιδιωτική χρήση η χρήση που γίνεται για τις ανάγκες επιχείρησης ή οργανισμού. Συνεπώς, καθίσταται 
σαφές πως για την επεξεργασία, διανομή και κάθε είδους αναπαραγωγή έργων του λόγου στο πλαίσιο 
λειτουργίας μιας επιχείρησης είναι απαραίτητη η απόκτηση συγκεκριμένων αδειών. 
 
Ο ΟΣΔΕΛ (Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου) είναι ο, κατά το νόμο, μοναδικός 
Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης για τα   έργα του λόγου, δηλαδή τα πάσης φύσεως γραπτά κείμενα τα 
οποία κυκλοφορούν είτε σε έντυπη μορφή (βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες, κ.α.) είτε ηλεκτρονικά (sites, 
blogs κ.λπ.). Ως εκ τούτου, εκπροσωπεί και διαχειρίζεται τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα 
δημιουργών και εκδοτών βιβλίων, εφημερίδων, περιοδικών κ.λπ.  
 
Ο ΟΣΔΕΛ βάσει του Ν. 2121/93 (περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας) και του καταστατικού του, έχει, μεταξύ 
άλλων, την αρμοδιότητα να διαχειρίζεται συλλογικά και να αδειοδοτεί για λογαριασμό του συνόλου των 
δικαιούχων συγγραφέων, δημοσιογράφων, εκδοτών κ.α. που εκπροσωπεί, πράξεις για τις οποίες 
απαιτείται άδεια πνευματικών δικαιωμάτων. Όταν κάποιος «μεγάλος χρήστης» (π.χ. επιχείρηση, 
πανεπιστήμιο, βιβλιοθήκη) χρειάζεται να προχωρήσει σε αναπαραγωγή έργων του λόγου για να 
εξυπηρετήσει τις ανάγκες λειτουργίας του, ο ΟΣΔΕΛ εκπροσωπώντας έναν πολύ μεγάλο αριθμό 
δικαιούχων, λειτουργεί ως «διαμεσολαβητής» - one stop shop, παρέχει   δηλαδή την άδεια, εισπράττει 
και διανέμει την αμοιβή στους δικαιούχους εκδότες και δημιουργούς και ελέγχει, την εκπλήρωση των 
όρων της άδειας. 
 
Σύμφωνα με τον Τιμοκατάλογο του ΟΣΔΕΛ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ), το ποσό χωρίς ΦΠΑ που αφορά στη χρήση 
υπηρεσιών διάρκειας ενός έτους, για τους Ηπειρωτικούς Δήμους, συμπεριλαμβανομένων των Δήμων της 
Περιφέρειας Κρήτης και της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας πληθυσμού μεγαλύτερου των 100.000 
κατοίκων, τις Πρωτεύουσες Νομών και τους Δήμους των Μητροπολιτικών κέντρων Αττικής και 
Θεσσαλονίκης, ανέρχεται σε 1.500 ευρώ ενώ το ποσό χωρίς ΦΠΑ που αφορά στη χρήση υπηρεσιών 
διάρκειας ενός έτους για τους Ηπειρωτικούς Δήμους, συμπεριλαμβανομένων των Δήμων της Περιφέρειας 
Κρήτης και της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας πληθυσμού μεγαλύτερου των 25.000 και μικρότερου 
των 50.000 κατοίκων, ανέρχεται σε 500 ευρώ. 
 
Κατόπιν διαπραγμάτευσης του, εκ της Υπηρεσίας, προσωπικού του Γραφείου Δημάρχου με τον ΟΣΔΕΛ, 
συμφωνήθηκε το ποσό χωρίς ΦΠΑ που αφορά, στη χρήση υπηρεσιών διάρκειας ενός έτους, για το Δήμο 
Δέλτα, να ανέρχεται σε 500,00 ευρώ. 
Συνεπώς το κόστος, για την απόκτηση ετήσιας άδειας πνευματικών δικαιωμάτων, για την παραλαβή, 
αναπαραγωγή και χρήση εντός του Δήμου αποκομμάτων τύπου, ανέρχεται σε 500,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 
24% δηλαδή, συνολικά σε 620,00 ευρώ. 
Το ποσό, θα καλύψει την προμήθεια της, εν λόγω, άδειας, για διάρκεια ενός έτους, εντός της χρονικής 
περιόδου 2022-2023, από την υπογραφή της σχετικής, ως άνω (Α), σύμβασης αποδελτίωσης όλων των 
μέσων (έντυπα, τηλεόραση, ραδιόφωνο, διαδίκτυο & μέσα κοινωνικής δικτύωσης) και ενδεικτικά, από 
1ης Φεβρουαρίου 2022 έως την 31η Ιανουαρίου 2023. 
Η πληρωμή της δαπάνης, θα βαρύνει τον ΚΑ 02.00.6142.002 του έτους 2022 και θα καλυφθεί από ίδια 
έσοδα, σύμφωνα με τα παρακάτω: 

α/α Παρεχόμενες υπηρεσίες Ποσό 
Χωρίς ΦΠΑ 

 
1 

Έκδοση Ετήσιας άδειας πνευματικών δικαιωμάτων αποδελτίωσης 
όλων των μέσων τύπου (έντυπα, τηλεόραση, ραδιόφωνο, διαδίκτυο & 

500,00 € 
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μέσα κοινωνικής δικτύωσης) 2022-2023  
 

 ΦΠΑ 24% 120,00 € 

 ΣΥΝΟΛΟ 620,00 € 

Το κόστος της συνδρομής, θα εξοφληθεί εφάπαξ και προκαταβολικά. 

Γ) Σύμφωνα με τα παραπάνω, το συνολικό κόστος αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί : 

α/α Παρεχόμενες υπηρεσίες 2022-2023 Ποσό 
Χωρίς ΦΠΑ 

1 Ετήσια συνδρομή αποδελτίωσης όλων των μέσων (έντυπα, τηλεόραση, 
ραδιόφωνο, διαδίκτυο & μέσα κοινωνικής δικτύωσης) 2022-2023 

1.500,00 € 
 

 
2 

Έκδοση Ετήσιας άδειας πνευματικών δικαιωμάτων αποδελτίωσης 
όλων των μέσων τύπου (έντυπα, τηλεόραση, ραδιόφωνο, διαδίκτυο & 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης) 2022-2023 

500,00 € 
 
 
 

 ΣΥΝΟΛΟ 2.000,00 € 

 ΦΠΑ 24% 480,00 € 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.480,00 € 

 
                          Η συντάκτρια                                                                Ο θεωρήσας 
                                                                             
                                                                                                                  
 
 

                    Νίκη Γιαννακίδου 
                            ΠΕ Διοικητικό                                                                         Ο Δήμαρχος 

 ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 
                                                                                         

ΑΔΑ: 6Α4ΕΩ9Ι-ΓΝΜ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

Τιμοκατάλογος ΟΣΔΕΛ 

A. Περιφέρειες 
 

Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας € 2000 

  

Λοιπές Περιφέρειες € 750 

 

B. Δήμοι 
 

Μητροπολιτικοί Δήμοι Αθηνών και Θεσσαλονίκης € 2500 

  

Ηπειρωτικοί Δήμοι, συμπεριλαμβανομένων των Δήμων 

της Περιφέρειας Κρήτης και της Περιφερειακής Ενότητας 

Ευβοίας πληθυσμού>100.000 κατοίκων, Πρωτεύουσες 

Νομών και Δήμοι των Μητροπολιτικών κέντρων Αττικής 

και Θεσσαλονίκης 

€ 1500 

 

Ηπειρωτικοί Δήμοι, συμπεριλαμβανομένων των Δήμων 
της Περιφέρειας Κρήτης και της Περιφερειακής Ενότητας 
Ευβοίας πληθυσμού>50.000 έως <100.000 κατοίκων 

 

€ 1000 
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Ηπειρωτικοί Δήμοι, συμπεριλαμβανομένων των Δήμων 

της Περιφέρειας Κρήτης και της Περιφερειακής Ενότητας 

Ευβοίας πληθυσμού>25.000 έως <50.000 κατοίκων 

 

€ 500 

Ηπειρωτικοί Δήμοι, συμπεριλαμβανομένων των Δήμων 

της Περιφέρειας Κρήτης και της Περιφερειακής Ενότητας 

Ευβοίας πληθυσμού>10.000 έως <25.000 κατοίκων 

 
€ 375 

Ηπειρωτικοί και μικροί Ορεινοί Δήμοι, 

συμπεριλαμβανομένων των Δήμων της Περιφέρειας 

Κρήτης και της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας 

πληθυσμού  <10.000 κατοίκων 

 

€ 250 

 

Νησιωτικοί  Δήμοι πληθυσμού >3.500 κατοίκων 

 

€ 375 

 

Νησιωτικοί Δήμοι πληθυσμού <3.500 κατοίκων 

 

€ 250 

 

* Η πληρωμή πραγματοποιείται από εσάς απευθείας στον ΟΣΔΕΛ. 

*Τα παραπάνω ποσά είναι χωρίς ΦΠΑ και αφορούν χρήση υπηρεσιών διάρκειας ενός έτους. 

* Για χρήση υπηρεσιών μικρότερης διάρκειας, το ποσό υπολογίζεται αναλογικά, με ελάχιστη 

χρέωση τους έξι (6) μήνες. 
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Γραφείο Δημάρχου  
Ταχ.Δ/νση:  Νικ.Πλαστήρα  13   Σίνδος, 24/01/2022 
Τ.Κ.:  57 400 
Πληροφορίες: Νίκη Γιαννακίδου 
Τηλέφωνο:  2310 797411 ες. 101 
Email:  n.giannakidou@dimosdelta.gr 
 

2. Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της παροχής υπηρεσίας «Ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
αποδελτίωσης τύπου 2022-2023 και έκδοση άδειας πνευματικών δικαιωμάτων αποδελτίωσης 
τύπου 2022-2023», για δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και ενδεικτικά, 
από 1ης Φεβρουαρίου 2022 έως την 31η Ιανουαρίου 2023, σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες, είναι 
ποσού ύψους 2.480,00 ευρώ με Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 02.00.6451.001, με τίτλο 
«Συνδρομή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες αποδελτίωσης», των προϋπολογισμών εξόδων του Δήμου 
Δέλτα, έτους 2022 και έτους 2023 και τον Κ.Α.Ε. 02.00.6142.002, με τίτλο «Ανάθεση για την έκδοση 
άδειας πνευματικών δικαιωμάτων αποδελτίωσης», του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Δέλτα, 
έτους 2022. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς εξόδων του Δήμου Δέλτα των ετών 2022 και 2023, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α’/5-08-2016) 

Η ανάλυση του κόστους συνολικά, ανά πρόγραμμα προϋπολογίζεται ως εξής: 

Τίτλος Ποσότητα        
(μήνες) 

Κόστος με Φ.Π.Α. σε ευρώ 

  2022 2023    ΣΥΝΟΛΟ 

Διάρκεια  έντεκα (11) μήνες ένας (1) μήνας δώδεκα (12) μήνες 

Ετήσια συνδρομή αποδελτίωσης 
όλων των μέσων (έντυπα, 
τηλεόραση, ραδιόφωνο, διαδίκτυο & 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης) 2022-
2023 

       12 930,00 930,00 1.860,00 

Έκδοση Ετήσιας άδειας πνευματικών 
δικαιωμάτων αποδελτίωσης όλων 
των μέσων τύπου (έντυπα, 
τηλεόραση, ραδιόφωνο, διαδίκτυο & 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης) 2022-
2023 

       12 620,00 0.00 620,00 

ΣΥΝΟΛΟ  1.550,00 930,00 2.480,00 

Α) CPV: 79970000-4 Υπηρεσίες δημοσιεύσεων  
Β) CPV : 92312210-6 Υπηρεσίες παρεχόμενες από συγγραφείς 
Χρηματοδότηση : Ίδια Έσοδα – τακτικά. 
 
                                Η συντάκτρια                                                                          Ο θεωρήσας   

             
 
                   Νίκη Γιαννακίδου 

                                ΠΕ Διοικητικό                                                                           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                                                                                        ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 
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Γραφείο Δημάρχου  
Ταχ.Δ/νση:  Νικ.Πλαστήρα  13   Σίνδος, 24/01/2022 
Τ.Κ.:  57 400 
Πληροφορίες: Νίκη Γιαννακίδου 
Τηλέφωνο:  2310 797411 ες. 101 
Email:  n.giannakidou@dimosdelta.gr 
 

 

3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Αφορά το σκέλος (Α) ‘Ετήσια συνδρομή αποδελτίωσης όλων των μέσων (έντυπα, τηλεόραση, 
ραδιόφωνο, διαδίκτυο & μέσα κοινωνικής δικτύωσης) 2022-2023’. Οι υποχρεώσεις του ΟΣΔΕΛ για 
το σκέλος (Β) ‘Έκδοση Ετήσιας άδειας πνευματικών δικαιωμάτων αποδελτίωσης όλων των μέσων 
τύπου (έντυπα, τηλεόραση, ραδιόφωνο, διαδίκτυο & μέσα κοινωνικής δικτύωσης) 2022-2023’, 
απορρέουν από τον Ν. 2121/93 (περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας) και το καταστατικό του. 

 

Άρθρο 1ο 

Αντικείμενο της υπηρεσίας 

Με την παρούσα προβλέπεται η ανάθεση παροχής της υπηρεσίας «Ετήσια συνδρομή αποδελτίωσης 
όλων των μέσων (έντυπα, τηλεόραση, ραδιόφωνο, διαδίκτυο & μέσα κοινωνικής δικτύωσης) 2022-
2023», προς το Δήμο Δέλτα, σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες. 

Άρθρο 2ο 

Ισχύουσες διατάξεις 

·Άρθρο 209 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

·Άρθρο 58 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

-Άρθρο 6 του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α’/5-08-2016)  

·Άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 50 του Ν. 4782/2021, με ισχύ την 
1/6/2021 σύμφωνα με την παρ.3 του Άρθρου 142 του Ν. 4782/2021 

·Ν. 4555/2018, ΦΕΚ 133 Α’/19-7-2018 (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) 

-Ν. 4782/2021 

Άρθρο 3ο 

Συμβατικά  στοιχεία  

Τα συμβατικά στοιχεία είναι:  

1. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  

 

Άρθρο 4ο 
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Τρόπος εκτέλεσης της ανάθεσης της υπηρεσίας  

Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί με ανάθεση με απόφαση Δημάρχου,  μετά από την 
αποστολή σχετικής πρόσκλησης. Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, τηρουμένων των όρων της τεχνικής 
περιγραφής που έχει εγκριθεί. 

Άρθρο 5ο 

Προσφορές 

Οι προσφορές υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Δήμου μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον 
οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς σύμφωνα με την σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος: 

α) Η λέξη Προσφορά. 

β) Προς «Δήμο Δέλτα – Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών». 

γ) Το πρωτόκολλο και ο τίτλος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

δ) Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών). 

 ε) Τα στοιχεία της επιχείρησης. 

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. Στον φάκελο προσφοράς, 
τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά-υπεύθυνες δηλώσεις. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν για έξι (6)μήνες από την κατάθεσή τους. 

Άρθρο 6ο  

Σύμβαση 

Τα στοιχεία της Σύμβασης που θα υπογραφεί θα περιλαμβάνει τους όρους της συγγραφής 
υποχρεώσεων, της τεχνικής περιγραφής, του ενδεικτικού προϋπολογισμού και της προσφοράς του 
αναδόχου. 

Άρθρο 7ο   

Ανακοίνωση αποτελέσματος 

Μετά την απόφαση για την ανάθεση της υπηρεσίας, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο 
Δέλτα, σε χρονικό διάστημα δ έ κ α (10) ημερών, από την παραλαβή της γνωστοποίησης της 
ανακοινώσεως της απόφασης, για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. 

Άρθρο 8ο 

Χρόνος παροχής της υπηρεσίας 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες «Ετήσια συνδρομή αποδελτίωσης όλων των μέσων (έντυπα, τηλεόραση, 
ραδιόφωνο, διαδίκτυο & μέσα κοινωνικής δικτύωσης) 2022-2023», θα διαρκέσουν δώδεκα (12) 
μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και ενδεικτικά, από 1ης Φεβρουαρίου 2022 έως την 
31η Ιανουαρίου 2023. 

Άρθρο 9ο 

Υποχρεώσεις του αναδόχου / εντολοδόχου 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του, όπως καταγράφονται στην, 
ως άνω, Μελέτη Τεχνικών Προδιαγραφών. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο 
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016. 

Άρθρο 10ο 
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Υποχρεώσεις του εντολέα 

Η παρακολούθηση της υπηρεσίας θα γίνεται από το Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου. Η αρμόδια 
υπηρεσία θα ορίσει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη µε καθήκοντα εισηγητή 
υπάλληλο (Άρθρο 216 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.6 του Άρθρου 33 του Ν. 
4608/2019 με ισχύ την 25/4/2019). Τα καθήκοντα του επόπτη είναι ενδεικτικά, η πιστοποίηση της 
εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με 
τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί 
να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της 
σύμβασης. 

Πληρωμή του Αναδόχου από το Ταμείο του Δήμου και ύστερα από την παραλαβή των εξαμηνιαίων 
παραστατικών και την έκδοση του χρηματικού εντάλματος σύμφωνα με την νόμιμη διαδικασία και 
την προσφορά του Αναδόχου. 

Άρθρο 11ο 

Έκπτωση του αναδόχου 

Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του και τις υποδείξεις 
του εντολέα μπορεί να κηρυχτεί έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 
σήμερα ισχύουν. 

Άρθρο 12ο 

Ανωτέρα βία 

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί 
έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια 
και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και 
απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις 
οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, 
ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. Στην περίπτωση κατά την οποία 
υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να 
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και 
τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται 
ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα. 

Άρθρο 13ο 

Πλημμελής παροχή της υπηρεσίας 

Εάν η εκτέλεση της υπηρεσίας δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να αποκαταστήσει ή να βελτιώσει τα όποια λάθη διαπιστωθούν σύμφωνα με τις 
υποδείξεις της υπηρεσίας. 

Άρθρο 14ο 

Τροποποίηση Σύμβασης 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 22 του Ν. 4441/2016, με ισχύ την 6/12/2016 και 
όπως προστέθηκε με την παρ.21 του Άρθρου 43 του Ν. 4605/2019, με ισχύ την 1/4/2019 και κατόπιν 
γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

Άρθρο 15ο  

Τρόπος πληρωμής 

Η καταβολή της αμοιβής για τις υπηρεσίες που έχουν ολοκληρωθεί, θα γίνεται τμηματικά και ύστερα 
από έκδοση των δυο εξαμηνιαίων λογαριασμών του αναδόχου. 

Άρθρο 16ο 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
ΑΔΑ: 6Α4ΕΩ9Ι-ΓΝΜ



 

 

Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, 
τέλη, κρατήσεις, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που 
ισχύουν. Ο Φ.Π.Α βαρύνει το Δήμο. 

Ενδεικτικά ο εντολοδόχος υπόκειται στις κάτωθι κρατήσεις: 

Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων  (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). 

Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016). 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Άρθρο 17ο 

Επίλυση διαφορών 

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις. 

 

Σίνδος 24-01-2022 

 

                          Η συντάκτρια                                                                        Ο θεωρήσας 
                        
 
 
                     Νίκη Γιαννακίδου 

                                ΠΕ Διοικητικό                                                                   Ο Δήμαρχος  
                                                                                 Ιωάννης Ν. Ιωάννης 
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