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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Σπάρτη  28/05/2020 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                    Αρ. πρωτ.:  8900 
ΔΗΜΟΣ  ΣΠΑΡΤΗΣ   
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                        
         
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
 

Η  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΠΑΡΤΗΣ 
 
 
Έχοντας 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. 
4. Τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017. 
5. Την αρ. πρωτ. οικ. 17650/02-09-2019 (ΑΔΑ: ΩΜΟΖΩ1Ν-ΟΨΚ) απόφαση Δημάρχου με θέμα: «Ορισμός 

αντιδημάρχων με θητεία έως και 01.09.2020 – Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το δήμαρχο σε 
αντιδημάρχους». 

6. Την 63/31-03-2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με ΑΔΑ 6Ζ3ΗΩ1Ν-Υ6Λ «Περί αποδοχής έκτακτης 
κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 στου Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη 
αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοΐού COVID – 19 – Αναμόρφωση του 
Προϋπολογισμού» με την οποία εγγράφηκε πίστωση ποσού 8.000,00 € στον ΚΑ Δαπανών 00-6431.006 
για την «Πληροφόρηση των δημοτών για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοΐού  
COVID – 19». 

7. Tο αρίθμ. πρωτ. 6310/10-04-2020 (ΑΔΑΜ 20REQ006580373 2020-04-15) πρωτογενές αίτημα του 
Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Αιρετών του Δήμου για την ανάθεση της ανωτέρω υπηρεσίας.  

8. Την αρίθμ. 1/06-04-2020 Μελέτη που συνέταξε το Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Αιρετών του Δήμου.  
9. Την ανάγκη σύμφωνα με την ανωτέρω μελέτη της ανάθεσης α) της παραγωγής – δημοσιοποίησης από 

τα τοπικά τηλεοπτικά κανάλια, ραδιοφωνικούς σταθμούς, ενημερωτικά site και εφημερίδες, 
διαφημιστικού σποτ που αφορά στον περιορισμό του κορωνοϊού και που θα ενημερώνει για τον τρόπο 
που μπορούν να επικοινωνούν οι δημότες με τις δομές του Δήμου, ώστε να τους προσφερθεί 
ιατρικοφαρμακευτική περίθαλψη και ψυχολογική υποστήριξη και β) της δημοσιοποίησης από τα τοπικά 
τηλεοπτικά κανάλια, ραδιοφωνικούς σταθμούς, ενημερωτικά site και εφημερίδες,  όλων των 
ενημερωτικών δελτίων που παράγει ο Δήμος για την πληροφόρηση των δημοτών σχετικά με τις δράσεις 
και τα μέτρα πρόληψης για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού. 

10. Το γεγονός ότι το παραγόμενο και δημοσιοποιούμενο διαφημιστικό σποτ (μήνυμα) δεν αφορά την 
προστασία της δημόσιας υγείας και τα μέτρα για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 21 της Π.Ν.Π. ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-3-2020 

11. Την αρίθμ.  Α402/15-04-2020  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΤΓΚΩ1Ν-4ΜΠ, ΑΔΑΜ: 
20REQ006582024  2020 -04-15), με την οποία αποφασίστηκε η έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης 
και η έγκριση δέσμευσης ποσού 8.000,00 € για τον σκοπό αυτό σε βάρος του ανωτέρω ΚΑ 00-6431.006. 

12. Την αρίθμ. πρωτ. 6856/28-4-2020 Απόφαση Δημάρχου για την διενέργεια της ανάθεσης της υπηρεσίας 
με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και την έγκριση των τεχνικών της προδιαγραφών. 

13. Τις διατάξεις τις παρ. 3 του άρθρου 118 του Ν 4412/16 όπου ορίζεται ότι «Η απευθείας ανάθεση 
διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να απαιτείται η συγκρότηση 
συλλογικού οργάνου για το σκοπό αυτόν». 

14. Την από 28-04-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τα τοπικά τηλεοπτικά κανάλια, 
ραδιοφωνικούς σταθμούς, ενημερωτικά site και εφημερίδες, που εστάλη μέσω e-mail και τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής που κατατέθηκαν από τους ενδιαφερόμενους. 

15. Την αρίθμ 8123/18-5-2020 (ΑΔΑ Ψ0ΞΕΩ1Ν-6ΡΔ) προηγούμενη Απόφαση Αντιδημάρχου για  την 
ανάθεση της υπηρεσίας.  

16. Το γεγονός ότι ύστερα από την ανωτέρω ανάθεση και σύμφωνα με την μελέτη και την Α402/20 ΑΑΥ 
δύναται να ανατεθεί τμήμα της υπηρεσίας σε ένα επιπλέον τηλεοπτικό μέσο. 
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17. Την προσφορά της Σοφίας Μπαλή - Διαφημιστική Εταιρεία  ALL ABOUT - με ΑΦΜ 075324480  ΔΟΥ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ για την συγκεκριμένη υπηρεσία καθώς και την υπεύθυνη δήλωση που κατέθεσε 
συμπληρωματικά, από την οποία προκύπτει ότι την διαφημιστική εκμετάλλευση του τηλεοπτικού 
σταθμού SUPER TV έχει αναλάβει η συγκεκριμένη διαφημιστική εταιρία. 

18. Την ανάγκη αξιοποίησης της μέγιστης δυνατής  πληροφόρησης των δημοτών σχετικά με τις δράσεις και 
τα μέτρα πρόληψης για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
Την απευθείας ανάθεση στον οικονομικό φορέα Σοφία Μπαλή, Διαφημιστική Εταιρεία  ALL ABOUT, με ΑΦΜ 

075324480 Δ.Ο.Υ Κορίνθου τμήματος της υπηρεσίας με τίτλο «Πληροφόρηση των δημοτών για τη λήψη 

μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοΐού  COVID – 19» (CPV 79341400-0) που αφορά στην παραγωγή 

διαφημιστικού σποτ και στην δημοσιοποίησή του, καθώς και στην δημοσιοποίηση των ενημερωτικών δελτίων 

κτλ από τοπικό τηλεοπτικό κανάλι (SUPER TV) σύμφωνα με την εγκεκριμένη 1/06-04-2020 Μελέτη του 

Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Αιρετών του Δήμου, αντί του ποσού των 700,00 ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.                 

 
 
 
 

                                                           Η Αντιδήμαρχος  Οικονομικών                                                       
 
 
 
                                                                   Γεωργία Δεδεδήμου 
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