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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Σίνδος, 03/04/2019
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 452
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 6131

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την ετήσια
ανανέωση της συνδρομής στον ιστότοπο www.e-dimos.gr,
προϋπολογισμού 992,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με
απευθείας ανάθεση
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ

Έχοντας υπ’ όψιν:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
3) Τις διατάξεις του Ν.4555/2016
4) 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.
5) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.
3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
6) Την αναγκαιότητα ανανέωσης της συνδρομής στον ιστότοπο www.e-dimos.gr.
7) Την από 14-03-2019 τεχνική περιγραφή του Τμήματος Προϋπολογισμού,
Λογιστηρίου και Προμηθειών.
8) Την υπ’ αριθ. 49/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση εξειδίκευσης
πίστωσης σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018
9) Την υπ’ αριθ. 437/5787/2019 προηγούμενη απόφασή μας, με την οποία εγκρίθηκε
η δαπάνη και διατέθηκε πίστωση ύψους € 992,00 από τον Κ.Α. 02.00.6451.002 και
η οποία έλαβε μοναδικό αριθμό καταχώρησης στα λογιστικά βιβλία και στο ΠΣ του
Δήμου Δέλτα α/α 361/2019
ΑΠ Ο Φ ΑΣ Ι ΖΟ ΥΜ Ε
Εγκρίνουμε την ετήσια ανανέωση της «συνδρομής στον ιστότοπο www.e-dimos.gr»,
προϋπολογισμού 800,00 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 992,00 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου
Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον
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συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής σύμφωνα με την τεχνική
περιγραφή του παραρτήματος Α’.
Η παρούσα θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο του Δήμου Δέλτα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Θ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφορίες: Ε. Σαμαρά
Ταχ. Δ/νση:
Πλατεία Δημοκρατίας
574 00 ΣΙΝΔΟΣ
Τηλέφωνο:
2313.300.500
Fax:
2310.586.849
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ WWW.E-DIMOS.GR
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην ανανέωση της ετήσιας συνδρομής του Δήμου Δέλτα στον
ιστότοπο www.e-dimos.gr (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΒΑΣΗ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ I.ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ)
Μέσω του συγκεκριμένου ιστότοπου το προσωπικό του Δήμου έχει πρόσβαση σε όλες τις θεματικές ενότητες
της ιστοσελίδας νομικών πληροφοριών www.e-dimos.gr. Επίσης, το προσωπικό έχει πρόσβαση σε σύστημα
ερωταπαντήσεων μέσω e-mail επί των θεματικών ενοτήτων της βάσης δεδομένων της ιστοσελίδας, με λήψη
απάντησης σε διάστημα από 1 έως 5 ημέρες και άμεση τηλεφωνική υποστήριξη.
Στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα πραγματοποιείται ανάρτηση και διαρκής επικαιροποίηση της
ισχύουσας νομοθεσίας Δημοσίων Συμβάσεων (Νόμοι, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, Οδηγίες εφαρμογής
του Δικαίου Αρμοδίων Αρχών), ανάρτηση της εκάστοτε διαμορφούμενης Νομολογίας του ΕΛ.ΣΥΝ και του ΣτΕ,
ανάρτηση ενημερωτικών σημειωμάτων της νομικής ομάδας υποστήριξης της ιστοσελίδας, ανάρτηση πινάκων
με αποτύπωση των βημάτων για την υλοποίηση δημοσίων συμβάσεων (προμηθειών, έργων, υπηρεσιών,
μελετών), ανάρτηση υποδειγμάτων Διακηρύξεων και Πράξεων που εκδίδονται κατά την υλοποίηση των
συμβάσεων, καθώς και ειδικότερων θεμάτων κατόπιν υπόδειξης των χρηστών. Η πρόσβαση του προσωπικού
του Δήμου στις προαναφερθείσες θεματικές ενότητες κρίνεται αναγκαία εξαιτίας της πολυπλοκότητας και των
συνεχών αλλαγών στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις.
Η πληρωμή της δαπάνης θα βαρύνει τον ΚΑ 02.00.6451.002 «Συνδρομές σε βάσεις πληροφοριών»
του ετήσιου προϋπολογισμού του Δήμου Δέλτα και θα καλυφθεί από ίδια έσοδα, σύμφωνα με τα παρακάτω:
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
α/α
1

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ετήσια συνδρομή στον ιστότοπο www.e-dimos.gr

CPV

Ποσό σε €

79980000-7

800,00

ΦΠΑ 24%

192,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

992,00

Η ετήσια ανανέωση της συνδρομής θα αφορά απεριόριστο χρόνο χρήσης των υπηρεσιών της
ιστοσελίδας στη διάρκεια ενός έτους από την ανάρτηση της απόφασης ανάθεσης στο πρόγραμμα «Διαύγεια»
και σε κάθε περίπτωση όχι πριν την 9η Απριλίου 2019 ημερομηνία κατά την οποία λήγει η υφιστάμενη
συνδρομή.
Η αμοιβή της εταιρείας θα καταβληθεί με την παράδοση των κωδικών πρόσβασης στην ηλεκτρονική
βάση πληροφοριών.
Σίνδος 14/03/2019
Η συντάξασα

Η προϊσταμένη τμήματος

Η προϊσταμένη διεύθυνσης

Σαμαρά Ελ.

Παπαγρηγορίου Ουρανία

Κορινιώτη Βασιλική

