
        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΧΡΗΣΗ 2021 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
02/06/2021 
Αρ. πρωτ.: 17027 

Δ/NΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ, 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
Πληρ.: Σταματία Καραμελίδου 
ΤΗΛ.: 2551064178 

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ 
ΚΗΜΔΗΣ 

 

Θέμα: «Έγκριση απευθείας ανάθεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας για 
την ετήσια συνδρομή στην PRESS ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Ι.Κ.Ε., προϋπολογισμού 
3.720,00 €» 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η   
ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Β/07.06.2010) 

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης –πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016( ΦΕΚ Α 
147/08.08.2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/14/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

3. 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. 

4. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε 
με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 – Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι. 
6. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί 

νόμιμα με την αριθμ. 273 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 
7. Την υποβληθείσα προσφορά. 
9. Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων έτους 

2021.  
10. Ότι για την απρόσκοπτη λειτουργία του δήμου, απαιτείται η παροχή της 

υπηρεσίας για την ετήσια συνδρομή στην PRESS ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
Ι.Κ.Ε., η οποία λόγω ποσού μπορεί να ανατεθεί απευθείας.  Στο 
πλαίσιο των δραστηριοτήτων της aftodioikisi.gr, το Δίκτυο Ενημέρωσης 
της Αυτοδιοίκησης και οι συνεργάτες του, αναλαμβάνουν τις παρακάτω 
υπηρεσίες με στόχο την βέλτιστη ενημέρωση των πολιτών για τις 
δραστηριότητες του Δήμου Αλεξανδρούπολης. 
Συγκεκριμένα: 
• Σε συνεργασία με αρμόδιο στέλεχος του φορέα σας αναρτώνται 
στην ιστοσελίδα Aftodioikisi.gr, 15 Δελτία Τύπου ανά μήνα, σε διάρκεια 
ενός ημερολογιακού έτους από την έναρξη της συνεργασίας (με 
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συνοδεία φωτογραφιών) του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Εξειδικευμένος 
συνεργάτης -δημοσιογράφος της aftodioikisi.gr επικουρεί και εποπτεύει 
την συγκεκριμένη διαδικασία. 
• Εξειδικευμένος συνεργάτης -δημοσιογράφος της Aftodioikisi.gr 
θα αναλάβει την πραγματοποίησης μίας γραπτής συνέντευξης, αιρετού 
ή στελέχους του Δήμου σας, σε διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους 
από την έναρξη της συνεργασίας μας. 

11. Την αριθ. 1662/27007/04-09-2019 απόφαση του Δημάρχου που αφορά 
μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης & Οικονομικών Υπηρεσιών για προμήθειες αγαθών 
μέχρι τα χρηματικά όρια απευθείας ανάθεσης και παροχής υπηρεσιών 
για τα χρηματικά όρια μέχρι 20.000,00 €. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Α. Εγκρίνουμε την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας για την ετήσια συνδρομή 
στην PRESS ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Ι.Κ.Ε., προϋπολογισμού 3.720,00 €, με 
απευθείας ανάθεση.   
     Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της aftodioikisi.gr, το Δίκτυο 
Ενημέρωσης της Αυτοδιοίκησης και οι συνεργάτες του, αναλαμβάνουν τις 
παρακάτω υπηρεσίες με στόχο την βέλτιστη ενημέρωση των πολιτών για τις 
δραστηριότητες του Δήμου Αλεξανδρούπολης. 
     Συγκεκριμένα: 
• Σε συνεργασία με αρμόδιο στέλεχος του φορέα σας αναρτώνται στην 
ιστοσελίδα Aftodioikisi.gr, 15 Δελτία Τύπου ανά μήνα, σε διάρκεια ενός 
ημερολογιακού έτους από την έναρξη της συνεργασίας (με συνοδεία 
φωτογραφιών) του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Εξειδικευμένος συνεργάτης -
δημοσιογράφος της aftodioikisi.gr επικουρεί και εποπτεύει την συγκεκριμένη 
διαδικασία. 
• Εξειδικευμένος συνεργάτης -δημοσιογράφος της Aftodioikisi.gr θα 
αναλάβει την πραγματοποίησης μίας γραπτής συνέντευξης, αιρετού ή 
στελέχους του Δήμου σας, σε διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους από την 
έναρξη της συνεργασίας μας. 
Πιο συγκεκριμένα: 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Ποσό 
τητα 

Τιμή  
Μονάδας 

Σύνολο 

1 Ετήσια συνδρομή στην PRESS 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Ι.Κ.Ε.  

1 3.000,00
€ 

3.000,00 € 

 ΣΥΝΟΛΟ 3.000,00 € 

Φ.Π.Α 24%    720,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 3.720,00 € 

 
Β. Εγκρίνουμε την τεχνική περιγραφή της υπηρεσίας με τίτλο: Ετήσια 
συνδρομή στην PRESS ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Ι.Κ.Ε. 
 
Γ. Αναθέτουμε την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας για την ετήσια συνδρομή 
στην PRESS ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Ι.Κ.Ε., στην PRESS ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Ι.Κ.Ε., με 
ΑΦΜ 800797580, Δ.Ο.Υ.: Α΄ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΕΝΕΔΗΜΟΥ 10,  
10444, ΑΘΗΝΑ, τηλ.επικ.:2105143137-8, έναντι του ποσού των 3.720,00 €.   
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Δ. Οι εργασίες από το συγκεκριμένο πάροχο θα εκτελούνται τμηματικά και 
εφόσον προκύπτει αναγκαιότητα παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας. 
 
Ε. Η διάθεση πίστωσης ποσού 24.000,00 €,, σε βάρος του Κ.Α.: 00.6451.001 
με τίτλο «Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα» του 
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2021, έγινε με Απόφαση Ανάληψης Δαπάνης. 
 
ΣΤ. Η πληρωμή της συμβατικής αξίας ποσού 3.720,000 €, θα γίνει με την 
έκδοση εντάλματος πληρωμής είτε τμηματικά, είτε μετά την υποβολή 
ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου. 
 
 

           Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  

         Δ/ΚΗΣ ΜΕΤΑΡ.  & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

 

           ΚΙΖΙΡΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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