
 

 

                           
 ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΟΙΡΑΣΘΑ                         ΑΑΜΜΑΑΡΡΣΣΗΗΣΣΕΕΟΟ  ΣΣΟΟ  ΔΔΘΘΑΑΔΔΘΘΙΙΣΣΤΤΟΟ 

 ΜΟΛΟ ΘΕΑΚΟΜΘΙΗ                             

 ΔΗΛΟ ΔΕΚΣΑ                                                 ίνδος, 28/04/2020  

 Διεύθσνζη Οικονομικών                       ΑΡ. ΑΠΟΦΑΗ:   470 

Τπηρεζιών                                                       ΑΡΘΘΛ. ΠΡΩΣ.:    6890 

Σμήμα Προϋπολογιζμού 

Κογιζηηρίοσ και Προμηθειών 

 Σατ. Δ/νζη:   Πι. Δεκνθξαηίαο 1, 

                      57400 Σίλδνο. 

Πληροθορίες: Σακαξά Ειηδακπέη 

Σηλ.: 2313-300-500 (εζση. 520) 

Fax:  2310-586-849 

E-mail: e.samara@dimosdelta.gr  

 

 

ΘΕΛΑ: Έγκριζη διενέργειας για ηην εηήζια ανανέωζη ηης ζσνδρομής ζηον 

ιζηόηοπο www.e-dimos.gr, προϋπολογιζμού 992,00 Εσρώ 

ζσμπεριλαμβανομένοσ ΦΠΑ, με απεσθείας ανάθεζη 

 

Α Π Ο Φ Α  Η 

Ο ΔΗΛΑΡΥΟ ΔΕΚΣΑ 
 

Έρνληαο ππ’ όςηλ: 

1) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 3852/2010. 

2) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν. 4412/2016. 

3) Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4555/2016 

4) Τηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, όπσο πξνζηέζεθε κε 

ηελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/2008 θαη δηαηεξήζεθε ζε ηζρύ κε ηελ 

πεξίπησζε 38 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν. 4412/2016. 

5) Τελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, όπσο αλαδηαηππώζεθε κε ηελ παξ. 

3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 3536/2007. 

6) Τελ αλαγθαηόηεηα αλαλέσζεο ηεο εηήζηαο ζπλδξνκήο ζηνλ ηζηόηνπν www.e-

dimos.gr. 

7) Τελ από 01-04-2020 ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ Τκήκαηνο Πξνϋπνινγηζκνύ, 

Λνγηζηεξίνπ θαη Πξνκεζεηώλ. 

8) Τελ ππ’ αξηζ. 454/6704/24-04-2020 πξνεγνύκελε απόθαζή καο, κε ηελ νπνία 

εγθξίζεθε ε δαπάλε θαη δηαηέζεθε πίζησζε ύςνπο € 992,00 από ηνλ Κ.Α. 

02.00.6451.010 θαη ε νπνία έιαβε κνλαδηθό αξηζκό θαηαρώξεζεο ζηα ινγηζηηθά 

βηβιία θαη ζην ΠΣ ηνπ Δήκνπ Δέιηα α/α 279/2020 

 

 

ΑΠΟΦΑΘΖΟΤΛΕ  

ΑΔΑ: 6256Ω9Ι-ΒΤ5



 

 

Εγθξίλνπκε ηελ εηήζηα αλαλέσζε ηεο «ζπλδξνκήο ζηνλ ηζηόηνπν www.e-dimos.gr», 

πξνϋπνινγηζκνύ 800,00 επξώ, ρσξίο Φ.Π.Α. ήηνη 992,00 επξώ ζπκπεξηιακβαλόκελνπ 

Φ.Π.Α. 24%, κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο θαη θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο σύμυωνα με την ηερληθή 

πεξηγξαθή ηνπ παξαξηήκαηνο Α’. 

Η παρούσα θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο του Δήμου Δέλτα. 

 

Ο ΔΗΛΑΡΥΟ 

 

ΘΩΑΜΜΗ Μ. ΘΩΑΜΜΘΔΗ 

 

ΑΔΑ: 6256Ω9Ι-ΒΤ5



 

 

    ΠΑΡΑΡΣΗΛΑ Α’ 
ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΟΙΡΑΣΘΑ          

ΜΟΛΟ ΘΕΑΚΟΜΘΙΗ                        

        ΔΗΛΟ ΔΕΚΣΑ 

ΔΘΕΤΘΤΜΗ  OIKONOMIKOY                                                                                                     

ΣΛΗΛΑ ΠΡΟΫΠΟΚΟΓΘΛΟΤ,     

ΚΟΓΘΣΗΡΘΟΤ ΙΑΘ ΠΡΟΛΗΘΕΘΩΜ 

ΓΡΑΦΕΘΟ ΠΡΟΛΗΘΕΘΩΜ ΙΑΘ ΑΠΟΘΗΙΩΜ                                                         

Πιεξ.: Σακαξά Ειηδακπέη   

Τει.  : 2313300520  

Φαμ   : 2310586849  

 
 
 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΣΗΙΑ ΤΝΔΡΟΜΗ ΣΟΝ ΙΣΟΣΟΠΟ WWW.E-DIMOS.GR 
  
  

Η παροφςα τεχνικι περιγραφι αφορά ςτθν ανανζωςθ τθσ ετιςιασ ςυνδρομισ του Διμου 
Δζλτα ςτον ιςτότοπο www.e-dimos.gr (ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΗΜΟ ΔΙΑΔΤΚΣΙΑΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΗ 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΡΗΣΟ I.ΧΡΟΝΟΠΟΤΛΟ)  
Μζςω του ςυγκεκριμζνου ιςτότοπου το προςωπικό του Διμου ζχει πρόςβαςθ ςε όλεσ τισ κεματικζσ 
ενότθτεσ τθσ ιςτοςελίδασ νομικϊν πλθροφοριϊν www.e-dimos.gr. Επίςθσ, το προςωπικό ζχει 
πρόςβαςθ ςε ςφςτθμα ερωταπαντιςεων μζςω e-mail επί των κεματικϊν ενοτιτων τθσ βάςθσ 
δεδομζνων τθσ ιςτοςελίδασ, με λιψθ απάντθςθσ ςε διάςτθμα από 1 ζωσ 5 θμζρεσ και άμεςθ 
τθλεφωνικι υποςτιριξθ.  
 τθν ςυγκεκριμζνθ ιςτοςελίδα πραγματοποιείται ανάρτθςθ και διαρκισ επικαιροποίθςθ τθσ 
ιςχφουςασ νομοκεςίασ Δθμοςίων υμβάςεων (Νόμοι, Τπουργικζσ Αποφάςεισ, Εγκφκλιοι, Οδθγίεσ 
εφαρμογισ του Δικαίου Αρμοδίων Αρχϊν), ανάρτθςθ τθσ εκάςτοτε διαμορφοφμενθσ Νομολογίασ 
του ΕΛ.ΤΝ και του τΕ, ανάρτθςθ ενθμερωτικϊν ςθμειωμάτων τθσ νομικισ ομάδασ υποςτιριξθσ 
τθσ ιςτοςελίδασ, ανάρτθςθ πινάκων με αποτφπωςθ των βθμάτων για τθν υλοποίθςθ δθμοςίων 
ςυμβάςεων (προμθκειϊν, ζργων, υπθρεςιϊν, μελετϊν), ανάρτθςθ υποδειγμάτων Διακθρφξεων και 
Πράξεων που εκδίδονται κατά τθν υλοποίθςθ των ςυμβάςεων, κακϊσ και ειδικότερων κεμάτων 
κατόπιν υπόδειξθσ των χρθςτϊν. Η πρόςβαςθ του προςωπικοφ του Διμου ςτισ προαναφερκείςεσ 
κεματικζσ ενότθτεσ κρίνεται αναγκαία εξαιτίασ τθσ πολυπλοκότθτασ και των ςυνεχϊν αλλαγϊν ςτο 
νομοκετικό πλαίςιο που διζπει τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. 
 Η πλθρωμι τθσ δαπάνθσ κα βαρφνει τον ΚΑ 02.00.6451.010 «υνδρομι ςτον ιςτότοπο 
www.e-dimos.gr» του ετιςιου προχπολογιςμοφ του Διμου Δζλτα ζτουσ 2020 και κα καλυφκεί από 
ίδια ζςοδα, ςφμφωνα με τα παρακάτω: 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 

α/α ΤΠΗΡΕΙΑ CPV Ποσό σε € 
 

1 Ετιςια ςυνδρομι ςτον ιςτότοπο www.e-
dimos.gr 

79980000-7 
800,00 

 ΦΠΑ 24%  192,00 

 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  992,00 

 

http://www.e-dimos.gr/
ΑΔΑ: 6256Ω9Ι-ΒΤ5



 

 

 Η ετιςια ανανζωςθ τθσ ςυνδρομισ κα αφορά απεριόριςτο χρόνο χριςθσ των υπθρεςιϊν 
τθσ ιςτοςελίδασ ςτθ διάρκεια ενόσ ζτουσ από τθν ανάρτθςθ τθσ απόφαςθσ ανάκεςθσ ςτο 
πρόγραμμα «Διαφγεια» και ςε κάκε περίπτωςθ όχι πριν τθν 9θ Απριλίου 2020 θμερομθνία κατά τθν 
οποία λιγει θ υφιςτάμενθ ςυνδρομι. 
 Η αμοιβι τθσ εταιρείασ κα καταβλθκεί με τθν παράδοςθ των κωδικϊν πρόςβαςθσ ςτθν 
θλεκτρονικι βάςθ πλθροφοριϊν. 
 
 

ίνδοσ 01/04/2020 
 
 

          Η ςυντάξαςα     Η αν. προϊςταμζνθ διεφκυνςθσ 

 
         αμαρά Ελιηαμπζτ                         Παπαγεωργίου Φωτεινι 
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