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Α Π Ο Φ Α Σ Η  144/05-05-2021 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΣΙΝΤΙΚΗΣ 
 

Έχοντας υπ' όψη : 
 Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018. 
 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116 &118 . 
 Τις διατάξεις του Ν.4782/2021 
 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. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 107,παρ.9 του Ν.4497/2017. 
 Του ν. 3548/2007 «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο 

και άλλες διατάξεις» (Α' 68), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδίως των άρθρων 1, 2 και 7 παρ. 4 αυτού. 
 την υπ' αριθμ. 2879/2.3.2018 (ΦΕΚ Β' 879/13.3.2018) υπουργική απόφαση «Καθορισμός ημερησίων και 

εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης δημοσιεύσεων 
των φορέων του Δημοσίου».  

   την υπ΄ αριθμ. Ε/310/11-12-2019 απόφαση προϊσταμένου της Δ/νσης εποπτείας ΜΜΕ. «Καταχώριση 
ημερήσιων και εβδομαδιαίων περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων στο ηλεκτρονικό μητρώο 
περιφερειακού και τοπικού τύπου του άρθρου 2 του ν. 3548/2007 (Α’68), όπως ισχύει» 

 Το άρθρο 18 του Ν. 4469/2017 
 Την 53/2021 (AΔΑ:ΩΦΔ1Ω1Υ-ΨΘ5 )απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της 2/2021 μελέτης και 

καθορισμού των όρων του διαγωνισμού. 
 Την περίληψη της υπ΄ αριθμ.πρωτ. 3253/5-5-2021 διακήρυξης.  
 Την  σχετική  εγγεγραμμένη  πίστωση    του προϋπολογισμού του Δήμου, Οικονομικού   έτους 2021 

               στον ΚΑ   10.6462  -« Δημοσίευση προκηρύξεων »  . 
 Την υπ΄αριθμ. 130/22-03-2021 (ΑΔΑ:Ψ1ΔΖΩ1Υ-Γ5Χ) με αρ.πρωτ.2358/2021 απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης με την οποία εγκρίθηκε και διατέθηκε πίστωση ποσού 7.000,00 στον ΚΑΕ: 10.6462 με τίτλο « 
Δημοσίευση προκηρύξεων». 

 Την από 05-05-2021 πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τη δαπάνη δημοσίευσης περίληψης διακήρυξης, 
προς την εφημερίδα : ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ 

 Την αρ.πρωτ: 3252/05-05-2021 οικονομική προσφορά της εφημερίδας: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
                                                                                               

Αναθέτουμε απευθείας στην  εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ , ιδιοκτησίας ΣΕΡΡΑΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΕΠΕ που εδρεύει στις Σέρρες Δ/νση: ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 2, Σέρρες, ΑΦΜ:095143623, ΔΟΥ:ΣΕΡΡΩΝ, Τ.Κ.62133, έναντι 
του ποσού των 181,66€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ τη δημοσίευση της περίληψης της υπ΄ αριθμ.πρωτ. 
3253/05-05-2021 διακήρυξης για το διαγωνισμό  με τίτλο   «Κτηνιατρικές υπηρεσίες φροντίδας αδέσποτων 
ζώων συντροφιάς του Δήμου Σιντικής» . 

     H δαπάνη  θα βαρύνει τον ΚΑ εξόδου 10.6462 με τίτλο ‘Δημοσίευση προκηρύξεων’’  με το συνολικό ποσό  

ΑΔΑ: Ω5ΞΚΩ1Υ-ΛΑΑ



των 181,66€  συμπεριλαμβανομένου του φπα. 
   Τα έξοδα της δημοσίευσης θα βαρύνουν τον/τους  αναδόχους. 
   Η τιμολόγηση θα γίνει σύμφωνα με την ΚΥΑ 2/82452/0020/12.11.2008 ενώ η έκταση των δημοσιευμάτων 
δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τα οριζόμενα στην  απόφαση Υπ. Οικ. 2/82452/0020/12.11.2008. 

 
Ο Δήμαρχος ΣΙΝΤΙΚΗΣ 
Φώτιος  Δομουχτσίδης 
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