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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Σίνδος, 26/11/2020
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1498
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 21436

Έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες συνδρομών του Δήμου
Δέλτα στη βάση πληροφοριών ΔΗΜΟΣ DATA για μεταφορά τεχνογνωσίας στο
προσωπικό του», προϋπολογισμού 2.480,00 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 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.
4) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του
άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
5) Την αναγκαιότητα της συγκεκριμένης συνδρομής.
6) Τα από 25-08-2020 έγγραφα σύμβασης του Ιδιαίτερου Γραφείου Δημάρχου.
7) Την υπ’ αριθ. 1468/21180/23-11-2020 προηγούμενη απόφασή μας, με την οποία εγκρίθηκε
η δαπάνη και διατέθηκε πίστωση ύψους € 2.480,00 από τον Κ.Α. 02.00.6451.013 και η οποία
έλαβε μοναδικό αριθμό καταχώρησης στα λογιστικά βιβλία και στο ΠΣ του Δήμου Δέλτα α/α
419/2020. Χρηματοδότηση Ίδια Έσοδα
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Εγκρίνουμε την διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες συνδρομών του Δήμου
Δέλτα στη βάση πληροφοριών ΔΗΜΟΣ DATA για μεταφορά τεχνογνωσίας στο προσωπικό του»
προϋπολογισμού 2.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 2.480,00 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου
Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Β. Εγκρίνουμε τα έγγραφα της σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες συνδρομών
του Δήμου Δέλτα στη βάση πληροφοριών ΔΗΜΟΣ DATA για μεταφορά τεχνογνωσίας στο
προσωπικό του» σύμφωνα με τo παράρτημα Α’.
Η παρούσα θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο του Δήμου Δέλτα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση:
Νικ. Πλαστήρα 13
57400 Σίνδος
Πληροφορίες: Γιαννακίδου Νίκη
Τηλέφωνο:
2310.797.411
Fax:
2310.796.570
Email:
n.giannakidou@dimosdelta.gr

Υπηρεσίες συνδρομών διαδικτύου του Δήμου Δέλτα στη βάση πληροφοριών ΔΗΜΟΣ
DATA για μεταφορά τεχνογνωσίας στο προσωπικό του.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.000,00 €
Φ.Π.Α. : 480,00 €
ΣΥΝΟΛΟ: 2.480,00 €

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
3.ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Η μελέτη αυτή συντάχθηκε σε (3) αντίγραφα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση:
Νικ. Πλαστήρα 13
57400 Σίνδος
Πληροφορίες: Γιαννακίδου Νίκη
Τηλέφωνο:
2310.797.411
Fax:
2310.796.570
Email:
n.giannakidou@dimosdelta.gr
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα τεχνική περιγραφή προβλέπει τη δαπάνη ανάθεσης σύμβασης παροχής υπηρεσιών με
τίτλο: «Υπηρεσίες συνδρομών διαδικτύου του Δήμου ΔΕΛΤΑ στη βάση πληροφοριών ΔΗΜΟΣ DATA
για μεταφορά τεχνογνωσίας στο προσωπικό του».
Η Ψηφιακή Πύλη ΔήμοςData παρέχει:
Πληροφόρηση σε θέματα όπως: Διοικητικά, Οικονομικά, Προμήθειες, Δημοτική Περιουσία,
Νομοθεσία, Νομικά Πρόσωπα Δ.Δ. & Ι.Δ. κ.α.
Πρόσβαση σε ειδησεογραφία, αρθρογραφία και κείμενα για συνολική ενημέρωση σε θέματα ΟΤΑ.
Παροχή υπηρεσίας Νομοβιβλιοθήκης, (Νόμοι, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, Κανονισμοί κ.α.).
Διασύνδεση με επιλεγμένα έγγραφα και αποφάσεις ΟΤΑ, που είναι ήδη δημοσιευμένα και μπορούν
να αποτελέσουν πρότυπα.
Γνωμοδοτήσεις και αρθρογραφία σε κρίσιμα θέματα των ΟΤΑ από την επιστημονική του αναδόχου.
Κωδικοποιημένη απάντηση σε συχνά ερωτήματα.
Δυνατότητα υποβολής απεριόριστων ερωτημάτων, προς απάντηση από την επιστημονική του
αναδόχου.
Η παρεχόμενη πληροφόρηση-τεχνογνωσία διαιρείται σε κατηγορίες όπως:
Διοικητική Λειτουργία (Πράξεις Συλλογικών Οργάνων, Πράξεις Μονομελών Οργάνων , Διοικητικές
Πράξεις, Θέματα Προσωπικού , Μισθοδοσία , Ψηφιακή Διακίνηση Εγγράφων , Ληξιαρχείο –
Δημοτολόγιο κ.α. )
Οικονομική Διαχείριση ( Επιτροπές, Χρηματοδοτήσεις, Προϋπολογισμός, Ισολογισμός - Απολογισμός
, Ανάληψη Υποχρέωσης , Έσοδα , Δαπάνες - Πιστώσεις , Ταμειακή Διαχείριση , Πληρωμές κ.α.)
Δημόσιες Προμήθειες (ΕΣΗΔΗΣ, Λειτουργία Επιτροπών , ΚΗΜΔΗΣ , Διαγωνιστικές Διαδικασίες ,
Οδηγοί ΜΟΔ , Περιλήψεις - Διακηρύξεις , Ενστάσεις - Κατακυρώσεις , Αναθέσεις - Συμβάσεις κ.α.)
Δημοτική Περιουσία (Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας , Διαχείριση Κινητής Περιουσίας ,
Κοινόχρηστοι χώροι )
Για το σκοπό αυτό θα εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου Δέλτα οικονομικού έτους
2020 και συγκεκριμένα στον ΚΑΕ 02.00.6451.ΧΧΧ με τίτλο «Συνδρομή στη βάση πληροφοριών
ΔΗΜΟΣ DATA 2020-2021». Χρηματοδότηση: ίδια έσοδα.
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της παρούσας μελέτης προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 2.480 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
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ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η σημερινή πολυνομοθεσία, η οποία σε συνδυασμό με την αύξηση των αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ,
προκαλεί τεράστια συγκέντρωση όγκου των υπηρεσιακών δεδομένων που πρέπει να έχει υπόψη
του κάθε πολιτικός και υπηρεσιακός παράγοντας ενός Δήμου.
Για το σκοπό αυτό απαιτείται η ηλεκτρονική κωδικοποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας καθώς και
αναλύσεις των επί μέρους άρθρων εκάστοτε νόμου. Ταυτόχρονα απαιτείται η συγκέντρωση του
συνόλου των νόμων που απαιτεί η καθημερινή λειτουργία των ΟΤΑ, καταχωρημένη ανά λειτουργική
δομή των υπηρεσιών ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμη και κατανοητή.
Με δεδομένο ότι ένας νόμος στο σύνολό του μπορεί να περιλαμβάνει πολλά υποσύνολα, τα οποία
να μην αφορούν στο σύνολό τους ΟΤΑ, πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής απεικόνισης
και συγκέντρωσης μόνο των απαραίτητων διατάξεων ώστε να εξοικονομούνται εργατοώρες και
ανθρώπινοι πόροι.
Ταυτόχρονα απαιτείται η ηλεκτρονική ενημέρωση μια Νομοβιβλιοθήκης με συγκεκριμένες
αναφορές σε διατάξεις που έχουν ψηφιστεί σε βάθος χρόνου έτσι ώστε εύκολα να γίνονται
προσβάσιμες από τις υπηρεσίες.
Τέλος λόγω έλλειψης προσωπικού σε πολλά Νομικά Πρόσωπα ΟΤΑ, αλλά και στους ίδιους τους
Δήμους κρίνεται αναγκαία η υποβοήθηση του προσωπικού με την ηλεκτρονική βοήθεια παροχής
έγκυρης γνώσης ώστε να επιτελούν όσο πιο σωστά τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα και να
επιτυγχάνεται η εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας.
Με αυτά τα δεδομένα ο Δήμος Δέλτα κρίνει σκόπιμο την ανάθεση συνδρομών διαδικτύου για
μεταφορά τεχνογνωσίας στο προσωπικό του.

Σίνδος 25/08/2020
Ο Συντάξας

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση:
Νικ. Πλαστήρα 13
57400 Σίνδος
Πληροφορίες: Γιαννακίδου Νίκη
Τηλέφωνο:
2310.797.411
Fax:
2310.796.570
Email:
n.giannakidou@dimosdelta.gr

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
α/α

1

Παρεχόμενες υπηρεσίες

Ποσό
Χωρίς ΦΠΑ
2.000,00 €

Ετήσια συνδρομή
διαδικτύου του Δήμου ΔΕΛΤΑ
στη βάση
πληροφοριών ΔΗΜΟΣ DATA για μεταφορά τεχνογνωσίας στο
προσωπικό του.
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

480,00 €
2.480,00 €

Η ανωτέρω προϋπολογιζόμενη δαπάνη θα αφορά απεριόριστο χρόνο χρήσης των υπηρεσιών της
ιστοσελίδας, καθώς και τη δυνατότητα υποβολής απεριόριστων ερωτημάτων στη διάρκεια ενός
έτους από την ανάρτηση της απόφασης ανάθεσης στο πρόγραμμα «Διαύγεια»
Σίνδος 25/08/2020
Ο Συντάξας

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο : Αντικείμενο συγγραφής
Με την παρούσα περιγράφονται οι όροι εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες συνδρομών
διαδικτύου του Δήμου ΔΕΛΤΑ στη βάση πληροφοριών ΔΗΜΟΣ DATA για μεταφορά τεχνογνωσίας
στο προσωπικό του».
Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις
Η παροχή υπηρεσιών, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 103 και 209 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α’) «Κύρωση του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. Τις ισχύουσες διατάξεις του Νόμου 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. -147 Α/08-08-2016 που αφορά τις
Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ),
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
4. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»
Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
α. Μελέτη - Τεχνική περιγραφή
β. Προϋπολογισμός μελέτης
γ. Η συγγραφή υποχρεώσεων
Άρθρο 4ο : Ειδικοί όροι
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του
Προσαρτήματος Α΄του Ν.4412/2016
Άρθρο 5ο :Χρόνος εκτέλεσης εργασίας
Το χρονικό διάστημα υλοποίησης του έργου, σε δώδεκα μήνες από την ανάρτηση της απόφασης
ανάθεσης στο πρόγραμμα Διαύγεια.
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Άρθρο 6ο : Υποχρεώσεις του εντολοδόχου
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσφέρει εργασία υπηρεσιών συνδρομών διαδικτύου του
Δήμου ΔΕΛΤΑ για μεταφορά τεχνογνωσίας στο προσωπικό του.
Άρθρο 7ο : Υποχρεώσεις του εντολέα
Ο Δήμος ΔΕΛΤΑ είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία
κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας
Άρθρο 8ο: παραλαβή υπηρεσιών
Η παραλαβή της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας
(άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το εδάφιο η) της περ. 27β του άρθρου 43
του Ν. 4605/2019).
Άρθρο 9ο: Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή στον ανάδοχο θα γίνει σε τρεις ισόποσες δόσεις και συγκεκριμένα:
Α) Καταβολή 50% του συνολικού ποσού με την παράδοση των κωδικών χρήσης.
Β) Καταβολή του 25% του υπολοίπου συμφωνηθέντος ποσού με την συμπλήρωση των έξι μηνών
της σύμβασης και
Γ) Καταβολή του 25% του υπολοίπου συμφωνηθέντος ποσού με την ολοκλήρωση της σύμβασης.
Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή καθορίζεται έως του ποσού της
προϋπολογισθείσας δαπάνης, λαμβάνοντας υπόψη την προσφορά του αναδόχου. Στο ποσό της
αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αμοιβή θα
αποπληρωθεί με την προσκόμιση τιμολογίου και των παραστατικών που από τον νόμο απαιτούνται.
Άρθρο 10ο : Αναθεώρηση τιμών
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν
σταθερές και αμετάβλητες.
Άρθρο 11ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους,
τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Άρθρο 12ο : Ανωτέρα βία
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί
έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική
επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά
και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για
τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού,
πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά
την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον
εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να
υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. Ο όρος περί
ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα.
Άρθρο 13ο : Επίλυση διαφορών
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις.
Σίνδος 25/08/2020
Ο Συντάξας
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