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ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Διαφημιστική προβολή του 

Δήμου Αγιάς» 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 189/2021 

 

Ο 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. 3731/2008  

3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120 

όπως αυτά αντικαταστάθηκαν από το Ν.4782/2021 και ισχύουν 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (Α’87), όπως τροποποιήθηκε 

από το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (Α’133) 

5. Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών  

6. Την υπ’ αριθμ. 01/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς περί 

«Ψήφισης Προϋπολογισμού, Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης – Στοχοθεσίας 

και Ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος Έργων, οικονομικού έτους 2021» 

7. Το υπ’ αριθμ.  7054/16-06-2021 πρωτογενές αίτημα του Γραφείου Τουρισμού 

8. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου 

στο ΚΑ:00.6435.01 

9. α)Την υπ’ αριθμ. 508/16-06-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

(ΑΔΑ:9ΓΞ3Ω6Ι-ΜΡΓ) και β)τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής 

Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, 

για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 

1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο 

Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 508 

10.  Την υπ΄αριθ. 7059/16-06-2021 Πρόσκληση του Δήμου μας προς την εταιρεία  

ΜΑΡΙΝΑ Γ. ΤΟΥΛΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. «Parallaxi» 

11. Την υποβληθείσα προσφορά 



ΑΔΑ: Ω3ΨΡΩ6Ι-28Ω



 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «Διαφημιστική προβολή 

του Δήμου Αγιάς», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

 

Β. Ο Δήμος Αγιάς θα προβεί  στη διαφημιστική του προβολή σε περιοδικό και site 

της Θεσσαλονίκης, με σκοπό την προσέλκυση τουριστών από τη Θεσσαλονίκη και 

τη Μακεδονία γενικότερα. 

Πιο συγκεκριμένα η διαφήμιση θα αφορά μια ολοσέλιδη καταχώρηση στο 

τεύχος διακοπών του Ιουλίου της Parallaxi, που θα κυκλοφορήσει στις 

25/06/2021, καθώς και τη φιλοξενία banner 300X250 για 15 μέρες στο site 

www.parallaximag.gr, με συνολικές προβολές 100.000 στην αρχική και τις 

εσωτερικές σελίδες. 

  Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 1.200,00 ευρώ πλέον 

ΦΠΑ 24% .    

Γ. Αναθέτουμε την εκτέλεση της ως άνω υπηρεσίας την εταιρεία  ΜΑΡΙΝΑ Γ. 

ΤΟΥΛΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. «Parallaxi/parallaximag.gr», Εκδόσεις – Πολιτιστικές 

Εκδηλώσεις, με έδρα: Παπαμάρκου 2 Τ.Κ. 54623 Θεσσαλονίκη και ΑΦΜ: 

800608299, Δ.Ο.Υ. Λάρισας, τηλ.: 2310 429050- FAX:2310 429051 έναντι 

συνολικής αμοιβής 1.488,00€.  

Δ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από 

πόρους του Δήμου Αγιάς, στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος  έτους έχει 

εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α.:00.6435.01 και έχει 

εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 

Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος 

πληρωμής, μετά την υποβολή από τον ανάδοχο  του αντίστοιχου τιμολογίου. 

                                                                         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ 

 

 

          ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

 

 

 

 



ΑΔΑ: Ω3ΨΡΩ6Ι-28Ω
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