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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
                                                           
                           
Ο Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για την παροχή υπηρεσιών από την διαδικτυακή σας βάση πληροφοριών και 
εφαρμογών για τις υπηρεσίες του Δήμου μας και νομικών του προσώπων. 
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά, μέχρι και την Παρασκευή 5 Ιουλίου 
2019 και ώρα 10:30 π.μ.. 
Η εργασία θα εκτελεστεί με την διαδικασία της απ ευθείας ανάθεση σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν 4412/2016. 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ  

 

 

 
 

 

 Επισυνάπτεται η σχετική τεχνική έκθεση  

Τσαγκαράδα, 02.07.2019 

Αριθμ. Πρωτ. 6.841 
 
 
 

ΠΡΟΣ 
ΔήμοςΝετ -ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  
Υποκατάστημα Ελλάδος  
Δ/νση: 1ο Χλμ. Θέρμης-Πανοράματος,  
57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης 
ΤΗΛ.: 2310-486263 – FAX: 2310-466.914 
E-mail: info@dimosnet.gr 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 

Η εταιρία ΔΗΜΟΣΝΕΤ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – Υποκατάστημα Ελλάδας δραστηριοποιείται 
εδώ και αρκετά χρόνια αποκλειστικά στην τοπική αυτοδιοίκηση. Έχοντας στις τάξεις της 
ορισμένα από τα καλύτερα αυτοδιοικητικά στελέχη, προχώρησε το έτος 2004, στη 
δημιουργία μίας πραγματικά πρωτότυπης βάσης πληροφοριών για τους ΟΤΑ Ά βαθμού και 
τα νομικά τους πρόσωπα.  
Στην ηλεκτρονική Διεύθυνση www.dimosnet.gr, βρίσκονται όλες οι θεματικές ενότητες, 
που αφορούν τους Ο.Τ.Α.:  

 ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΤΑ 

 ΕΣΟΔΑ ΟΤΑ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

 Προσλήψεις προσωπικού ΟΤΑ 

 Άδειες Προσωπικού 

 Αποδοχές προσωπικού 

 Αποσπάσεις - Μετατάξεις 

 Διάφορα θέματα προσωπικού ΟΤΑ 

 Προμήθειες (ΕΚΠΟΤΑ) 

 Υπηρεσίες (ΠΔ 28/80) 

 Μελέτες (Ν. 3316/05) 

 Έργα 

 Άδειες Καταστημάτων ΥΕ και λοιπές άδειες 

 Δημοτικός & Κoινοτικός Κώδικας (Ν. 3463/06) 

 N. 3852/10 Νόμος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ 

 Κώδ. Υπαλ/λων ΟΤΑ N.3584/07 

 Αλλοδαποί (ν.3386/05) 

 Ν.Π.Δ.Δ. 

 Καλλικράτης- Όργανα- Ενέργειες 

 Διάφορα θέματα ΟΤΑ 

 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΤΑ 

 Νομοθεσία- Νομολογία 

 Προγράμματα Χρηματοδοτήσεων 

 Ενημερωτικά Δελτία 

 Περιουσία ΟΤΑ 

 Τα ΦΕΚ του Δήμου μου (από 01.01.2011) 
 

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της βάσης δεδομένων είναι:  
1. Καθημερινή, συνεχής και αδιάλειπτη ανανέωση των περιεχομένων ανάλογα με τις 

αλλαγές που επέρχονται στο νομικό καθεστώς που διέπει τη λειτουργία των ΟΤΑ και 
των νομικών τους προσώπων, ώστε κάθε φορά να είστε σίγουροι ότι αυτό που βλέπετε 
είναι το σωστό. Μπορείτε να βρείτε το σύνολο των νόμων, εγκυκλίων, γνωμοδοτήσεων 
κλπ που αφορούν τις θεματικές ενότητες που πραγματεύεται η βάση.  

2. Εκτός από το γεγονός ότι περιλαμβάνονται όλα όσα ισχύουν για τις θεματικές ενότητες 
που πραγματεύεται η βάση, πάντα τεκμηριωμένα και πάντα με βάση συγκεκριμένα 
νομοθετήματα, εγκυκλίους κλπ, το κυριότερο είναι ότι υπάρχουν εκατοντάδες, 
εξαιρετικά αναλυτικά υποδείγματα και απλά βήματα ενεργειών.   

http://www.dimosnet.gr/


3. Καθημερινή ενημέρωση της βάσης με όλα τα προγράμματα χρηματοδοτήσεων που 
αφορούν τους ΟΤΑ, τις επιχειρήσεις και τα νομικά τους πρόσωπα και άμεση 
ενημέρωσή μέσω e-mail.  

4. Εύκολη εκτύπωση ή μεταφορά των αρχείων σε ηλεκτρονική μορφή  
 
Πρόσβαση:  
Η πρόσβαση στην Βάση Δεδομένων γίνεται μέσω κωδικού, ο οποίος δίνεται στα μέλη και 
είναι μοναδικός για κάθε φορέα. Προκειμένου να αποκτηθεί ο κωδικός πρόσβασης, πρέπει 
να γίνει εγγραφή, ώστε να αποκτηθεί το δικαίωμα πρόσβασης στην ιστοσελίδα, για ένα 
χρόνο.  
 
Διαδικασία απόκτησης κωδικού πρόσβασης 
Έπειτα από τη συμπλήρωση του δελτίου παραγγελίας, και την αποστολή του μαζί με τη 
σχετική απόφαση ανάθεσης στα γραφεία της ΔΗΜΟΣΝΕΤ, μας αποστέλλουν τον κωδικό 
πρόσβασης, ο οποίος ισχύει για ένα έτος από την ημέρα παραλαβής του.  
 

 
Β. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 

α/α Παρεχόμενες υπηρεσίες Ποσό ετήσιας 
πρόσβασης 

1 Δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις θεματικές ενότητες της 
ιστοσελίδας.  

1.500,00€ 
 

2 Παροχή κωδικών πρόσβασης σε κάθε διοικητική ενότητα (πρώην 
Καποδιστριακό Δήμο) με απεριόριστη χρήση.  

3 Ενημέρωση για όλα τα νέα νομοθετήματα, τις αλλαγές στην 
τράπεζα Πληροφοριών, τις νέες προκηρύξεις για τα προγράμματα 
χρηματοδοτήσεων και αποδελτίωση ΦΕΚ τευχών Α΄ και Β΄ και 
άμεση ενημέρωση μέσω e-mail. 

 ΦΠΑ 24% 360,00€ 

 Γενικό Σύνολο 1.860,00€ 

 
Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 1.860,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του 
έτους 2019 και στον ΚΑ 00-6453.02 για συνδρομή του Δήμου στις υπηρεσίες του 
ΔΗΜΟΣΝΕΤ και με CPV 79140000-7 Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και 
πληροφοριών.  
Η αναφερόμενη τιμή μορφώθηκε μετά από προσφορά της ΔήμοςNET. 
 

 Γ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο της υπηρεσίας 
Με την παρούσα προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών από διαδικτυακή βάση 
πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ και νομικών του προσώπων του Δήμου Ζαγοράς 
Μουρεσίου. 
 

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις 
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα: 
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα: 



1.Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν.3463/06 , 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. 
2.Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120 
3.Τις διατάξεις του άρθρου 130 του Ν. 4270/2014 ( πρώην άρθρο 80 του ν. 
2362/1995, το όριο του ποσού αναπροσαρμόστηκε με την 
2/59649/0026/17.10.2001 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ( ΦΕΚ 1427Β΄) 
κατά το οποίο η σύναψη σύμβασης είναι υποχρεωτική εάν η αξίας της προμήθειας 
ανέρχεται σε ποσό άνω των 2.500,00 ευρώ. Οι ανωτέρω διατάξεις αφορούν και 
τους ΟΤΑ βλ. Ελ. Συν. Πράξη 405/2009 Τμ.7. 
4.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 
5. Το άρθρο 107 «τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016 (Α΄147)» του Ν. 4497/2017. 
 

Άρθρο 3ο : Τρόπος εκτέλεσης της Υπηρεσίας 
1./Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα εκτελεστεί σύμφωνα με τη διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης. 
2./Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1, εδ. 31 του Ν. 4412/2016, ως απευθείας ανάθεση 
νοείται η διαδικασία ανάθεση χωρίς εκ των προτέρων δημοσιότητα, στο πλαίσιο της 
οποίας οι αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς αναθέτουν σύμβαση στο φορέα 
της επιλογής τους, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή 
περισσότερους οικονομικούς φορείς.  
Συνεπώς οι αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς έχουν την ευχέρεια να 
απευθύνονται σε συγκεκριμένους οικονομικούς φορείς της επιλογής τους. 
 

Άρθρο 4ο : Υποχρεώσεις του εντολέα 
Ο Δήμος οφείλει μέσω των υπηρεσιών του να πληρώσει το συμφωνημένο τίμημα.  
 

Άρθρο 5ο : 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 6ο : Αναθεώρηση τιμών 

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, 
αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες. 
 

Άρθρο 7ο : Τρόπος πληρωμής 
Για την ανωτέρω υπηρεσία η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε 1.860,00€, 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  
Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι 



και βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο 
και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ' όλη την διάρκεια ισχύος 
της εντολής. 
 

Άρθρο 8ο : 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 9ο : Επίλυση διαφορών 
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 
 
 
 

Για το ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Η αρμόδια Υπάλληλος 

 
 
 

ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΝΟΥ  

 
  


