ΑΔΑ: 60ΛΠΩΞΖ-1ΨΠ

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.02.08 12:59:27
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 5/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 1ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.

Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29 Ιανουαρίου
του έτους 2018 ημέρα
Δευτέρα
και ώρα 19:00 έχει συνέλθει σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από την
αριθμ. 856/25-01-2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία έχει δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και έχει
επιδοθεί σε καθένα Σύμβουλο και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 69 του
Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α΄87) και με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(N.3463/2006).
Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Δήμαρχος κ. Λύσσελης Άγγελος και η υπάλληλος του Δήμου
κ. Μαναρίδου Αλεξάνδρα που ορίστηκε ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα τα κατωτέρω μέλη:
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Σ. ΚΑΙ ΕΚΠΡ.Τ.Κ.

ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
1 ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ)
ΓΑΡΑΜΠΕΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
2 ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ)
ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
3 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ(ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ)
ΚΑΠΑΝΤΖΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4 ΜΠΟΥΤΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ)
ΜΑΡΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
5 ΤΑΣΚΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
ΜΕΣΟΝΥΧΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
6 ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ (ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ)
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩ/ΝΟΣ
7 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ)
ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
8 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
9 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ)
ου
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ(αποχώρησε πριν τη συζήτηση 5 θέματος) 10 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ)
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
11 ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ)
ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΤΣΑΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ
ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ
ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.)
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΦΑΤΡΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (αποχώρησε πριν τη συζήτηση 5ου θέματος)
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ΒΟΣΚΟΥ -ΒΛΑΧΟΥ ΙΟΡΔΑΝΑ
ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΝΝΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ)
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ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ (ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ)
ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΝΝΗΣ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΜΠΙΑΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ)
ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΥΡΓΩΝ)
ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΣΙΤΑΓΡΩΝ )
ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)
ΓΕΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ)
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Αριθμ. 5/2018
Θέμα : «Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητής σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα για το
έτος 2018».

Ο Πρόεδρος αφού ανέγνωσε το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του
Δ.Σ. την εισήγηση Του Αντιδημάρχου Διοικητικών υπηρεσιών κ. Ηλιάδη Μιχαήλ η οποία αναφέρει τα
εξής σχετικά με το θέμα:
«Στον προϋπολογισμό του Δήμου Προσοτσάνη οικον. έτους 2018 & στο
Κ.Α. 00-6451 των εξόδων έχει γραφτεί πίστωση 3.700,00 € για «Εγγραφή του Δήµου …ως συνδροµητή σε
εφηµερίδες, περιοδικά, και ηλεκτρονικά µέσα».
Επίσης στον προί)π/σµό του Δήμου οικον. έτους 2018 & στον Κ.Α. 00-6451.01 των
εξόδων έχει γραφτεί πίστωση 3.000,00 € για «Εγγραφή του Δήµου ως συνδρομητή
σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων» όπως και στον Κ.Α. 00-6453 «Λοιπές
Συνδρομές» Ενεγράφη Πίστωση 700,00 € για αυτές και συγκεκριμένα για την Ετήσια
συνδρομή στο δίκτυο «ΜΕTRICA NET» για την δορυφορική σύνδεση του
µηχανήματος GΡS που έχει ο Δήµος .
Οι δαπάνες που Θα βαρύνουν τους ανωτέρω Κ.Α. των εξόδων του προϋπ/σµού οικ.
έτους 2018, προέρχονται από ίδιους πόρους.
Για την ενηµέρωση του Δήµου σε ζητήματα της επικαιρότητας, αλλά και θέµατα
που έχουν άµεση σχέση µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση και εντάσσονται στους
σκοπούς και στα συµφέροντα του Δήµου, κρίνεται απαραίτητη η εγγραφή του ως
συνδρομητή σ΄ ένα (1) φύλλο για τον έντυπο τύπο-κατά κύριο λόγο σε ΤΟΠΙΚΕΣ
εφηµερίδες (ηµερήσιες και εβδομαδιαίες) όπως είναι οι παρακάτω:
Τοπικές εφημερίδες ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ:«ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ»,«ΧΡΟΝΙΚΑ»
Τοπικές εφηµερίδες ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ: «ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΚΥΡΑ ΓΗ» , «ΕΡΓΑΣΙΑ»,«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ»,
«ΞΥΡΑΦΙ», «ΨΙΘΥΡΟΙ» , και στην εφημερίδα «ΗΩΣ» που εκδίδει ο Μουσικοχορευτικός Σύλλογος
Προσοτσάνης «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»
Επίσης προτείνεται η εγγραφή του Δήμου ως συνδροµητή σε ηλεκτρονικά μέσα, που αφορούν τις
δηµοτικές υπηρεσίες και είναι τα παρακάτω:
Συνδρομητική βάση δεδομένων (www.dimosnet.gr) για την νοµοθεσία των ΟΤΑ.
Ετήσια συνδρομή στο δίκτυο «METRICA NET» δορυφορική σύνδεση
του μηχανήµατος GPS που έχει ο Δήµος».
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Τα μέλη του Δημοτικού συμβουλίου αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω αναφερόμενα και τις
παρακάτω Νομικές Διατάξεις :
• τις διατάξεις του Ν. 3463/2006,
• τις διατάξεις του Ν.3852/2010
•
και ύστερα από διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο κ. Δήμαρχος πήρε τον λόγο και πρότεινε
στα μέλη εκτός από τις εφημερίδες που προτάθηκαν αναφέρθηκαν στην εισήγηση του
Αντιδημάρχου να εγκρίνουν και την εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητής στην εφημερία
«Εθνική Αντίσταση» . Η πρόταση του δημάρχου έγινε αποδεκτή από όλα τα μέλη του Δ.Σ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α
Α. Εγκρίνει την εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητής για το έτος 2018, στα παρακάτω έντυπα
(εφημερίδες) προκειμένου να υπάρχει ενημέρωση του Δήμου σε ζητήματα της επικαιρότητας, αλλά
και θέματά που έχουν άμεση σχέση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Αναλυτικότερα εγκρίνεται η εγγραφή του - ως συνδρομητής - σ’ ένα (1) φύλλο των παρακάτω
ΤΟΠΙΚΩΝ εφημερίδων (ημερήσιες και εβδομαδιαίες):
1.Τοπικές ημερήσιες εφημερίδες :
«ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ»
«ΧΡΟΝΙΚΑ»
2.Τοπικές εβδομαδιαίες εφημερίδες :
«ΕΡΓΑΣΙΑ»,
«ΚΑΛΗ ΜΕΡΑ ΚΥΡΑ ΓΗ »
«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ»,
«ΞΥΡΑΦΙ»,
«ΨΙΘΥΡΟΙ»

Εγκρίνεται η εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητής στην

τοπική Εφημερίδα «ΗΩΣ» που εκδίδει ο

Μουσικοχορευτικός Σύλλογος Προσοτσάνης «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» ( τριμηνιαία έκδοση).
Επίσης εγκρίνεται η εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητής στην εφημερίδα «ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ»
(διμηνιαία έκδοση).

Οι συνδρομές αυτές θα βαρύνουν τον Κ.Α. 00-6451 με τίτλο «Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητής σε
εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα» στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού
3.700,00€ για το οικ. Έτος 2018.

Β. -Εγκρίνει η εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητής σε ηλεκτρονικά μέσα, που αφορούν τις
δημοτικές υπηρεσίες και είναι τα παρακάτω:
Συνδρομητική βάση δεδομένων (www.dimosnet.gr) για την νομοθεσία των ΟΤΑ.

ΑΔΑ: 60ΛΠΩΞΖ-1ΨΠ
Η συνδρομή αυτή θα βαρύνει τον Κ.Α. 00-6451.01 με τίτλο «Εγγραφή του Δήμου ως
συνδρομητής σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων» στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού
3.000,00€ για το έτος 2018.

Ετήσια συνδρομή στο δίκτυο «METRICA NET» για την δορυφορική σύνδεση του
μηχανήματος GPS που έχει ο Δήμος.
Η συνδρομή αυτή θα βαρύνει τον Κ.Α. 00-6453 με τίτλο «Λοιπές Συνδρομές» στον οποίο
υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 700,00 €.

Γ. -Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις παραπέρα ενέργειες.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 5/2018
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Ο Ειδικός γραμματέας
Τα Μέλη :
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Άγγελος Λύσσελης

