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ΑΠΟΦΑΣΗ 109/2011
ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών από το διαδικτυακή βάση
προβολής μουσείων/ χώρων τέχνης της Μαρίας Παπαδογιάννη με το διακριτό τίτλο
«DaysOfArtInGreece».

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ
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. 3731/08
3. τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
4. την υπ' αριθ.35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση
Υπ. Οικονομικών
5. τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.5 ΠΔ 28/80 και της υπ’ αριθμ. 29113/00, ΦΕΚ1111 Β’ απόφασης του Υπουργού ΥΠΕΣΔΔΑ σύμφωνα με τις οποίες δεν
συντάσσονται μελέτες γενικά για υπηρεσίες αξίας μέχρι 2.934,70€
6. την ηλεκτρονική προβολή του Δήμου μας
7. την πίστωση του προϋπολογισμού 2011 του Δήμου με τίτλο «Συνδρομές σε
εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα» που έχει αναληφθεί νόμιμα σε
βάρος του ΚΑ 02.00.6451
8. την υπαριθμ.80/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία
διατέθηκε η ανωτέρω πίστωση
9. τη δυνατότητα που παρέχει ο ιστότοπος με το διακριτό τίτλο
«DaysOfArtInGreece» ως προς την ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς
του Δήμου, την επικαιροποίηση με άμεσο τρόπο της πολιτιστικής διάστασης του
Τουρισμού, καθώς επίσης και τη δυνατότητα που παρέχεται ως προς την
προβολή και αναζήτηση σε εικόνα, τίτλο μουσείου / χώρου τέχνης, είτε μέσα από
χάρτη ανά γεωγραφικό διαμέρισμα, είτε από ειδικά αλφαβητικά index.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Τη σύναψη σύμβασης με απευθείας ανάθεση με την Μαρία Παπαδογιάννη, ποσού

300,00€ συν το Φ.Π.Α. 23%, που εδρεύει στην οδό Αραπάκη 114, Καλλιθέα
(Διεύθυνση Έδρας), Βασιλίσσης Σοφίας 43, Αθήνα (Διεύθυνση Επικοινωνίας),

ΑΜΦ: 044327020, Δ.Ο.Υ. Β΄ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, Τηλέφωνο 2107291260 και email
marketing@eliaad.gr.
2. Σκοπό της σύμβασης είναι η ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς και
ειδικότερα η προβολή των μουσείων του Δήμου Αγιάς, μέσω του ιστότοπο με το
διακριτό τίτλο «DaysOfArtInGreece» .
3. Η σύμβαση είναι διάρκειας ενός έτους και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφή
της.
Ύστερα από τα ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται, αναρτάται στο πρ.
Διαύγεια, στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγιάς και κοινοποιείται αρμοδίως.
Ο Δήμαρχος

Αντώνης Ν. Γκουντάρας

