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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ: ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ       

 

Ταχ. ∆/νση: Ζαγορά, Μαγνησίας                                             

Πληρ.: Κοπατσάρης ∆.  

Tηλ.  24263-50105 

FAX: 24260 - 23128 

ΤΚ 37001    

email: texzagmour@gmail.com                                                

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 Ο ∆ήµος Ζαγοράς Μουρεσίου προκειµένου να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας µε τίτλο: 

«Παροχή υπηρεσιών από τον ιστότοπο WWW.E-DIMOS.GR (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΣ - 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΒΑΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ)», προϋπολογισµού 3.087,60€ συµπ. 

ΦΠΑ, καλεί την ανωτέρω επιχείρηση να καταθέσει την οικονοµική προσφορά της, στο τµήµα 

Πρωτοκόλλου του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου ή στο email του ∆ήµου (dzag.mour@gmail.com), 

έως την Παρασκευή 29.05.2020 και ώρα 14:00'µ.µ. σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. πρωτ. 

4889/26.05.2020 Τεχνική Περιγραφή παρεχόµενων υπηρεσιών. 

 

  

 Το ποσόν  της συνδροµής έως 31.12.2020 για πρόσβαση  στις ανωτέρω υπηρεσίες   της  

διαδικτυακής νοµικής βάσης δεδοµένων  και τη  συµβουλευτική υποστήριξη    ανέρχεται σε:  

2.490,00 €  συν 597,60 € (24% Φ.Π.Α)  = 3.087,60€.  

 Η δαπάνη εντάσσεται στο τρέχων οικον. έτους 2020, στον κωδικό Κ.Α. 00-6453.03 µε εγκεκριµένη 

δαπάνη 3.087,60 ευρώ, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 36/2020 του  ∆.Σ. περί 2
ης

 Αναµόρφωσης του 

προϋπολογισµού και η οποία εγκρίθηκε µε την  546/44902/10.04.2020 απόφαση της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας – Τµήµα ∆ιοικητικού Οικονοµικού Ν. 

Μαγνησίας. 

Η δαπάνη θα καλυφτεί από τακτικά έσοδα του ∆ήµου. 

Με την υπογραφή της σύµβασης, θα εκδοθεί τιµολόγιο στο 50% της συνολικής δαπάνης. 

 

 Η τεχνική περιγραφή παρεχόµενων υπηρεσιών και η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθούν 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dimos-zagoras-mouresiou.gr.  Αρµόδιος υπάλληλος Κοπατσάρης 

∆ήµος, τηλ. 24263 50105. 

 

 

Παρακαλούµε, όπως µας αποστείλετε την οικονοµική σας προσφορά µαζί µε τα προβλεπόµενα 

δικαιολογητικά σε σφραγισµένο φάκελο στο Τµήµα Πρωτοκόλλου του ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου,  

µέχρι και στις 29/05/2020 και ώρα 14:00 µ.µ. 

 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 2, παρ. 1, εδ. 31 του ν. 4412/2016, ως απευθείας ανάθεση νοείται η 

διαδικασία ανάθεσης χωρίς εκ των προτέρων δηµοσιότητα, στο πλαίσιο της οποίας οι αναθέτουσες 
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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 οικονοµικές φορείς της επιλογής τους.  

Περαιτέρω, η ευχέρεια αυτή δεν αποκλείει την πιθανότητα άλλος  οικονοµικός φορέας να 

υποβάλει προσφορά στο πλαίσιο της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης. Στην περίπτωση 

αυτή, η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας θα πρέπει να εξετάσει και την εν λόγω προσφορά. 

 

 

 

 

Συνηµµένα: 

- Υπ' αρίθµ. πρωτ. 4889/26.05.2020 Τεχνική περιγραφή παρεχόµενων υπηρεσιών 

 

 

 

 

 

 

Για το Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών 

Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας 

Ο Προϊστάµενος 

ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ∆ΗΜΟΣ 

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ                   

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ 

 

Ταχ. ∆/νση: ΖΑΓΟΡΑ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                             

Πληρ.: Κοπατσάρης ∆.  

Tηλ.:  24263-50105 

FAX: 24260 - 23128 

τ.κ. 37001    

e-mail: texzagmour@gmail.com                                                

  

 

 

 

Τεχνική Περιγραφή παρεχόµενων υπηρεσιών 

µε τίτλο: 

" Παροχή υπηρεσιών από τον ιστότοπο WWW.E-DIMOS.GR (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΣ - 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΒΑΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ)" 

 

 

 Η ανάγκη του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου για άµεση κάλυψη στην νοµοθεσία των δηµοσίων 

έργων - εργασιών - προµηθειών µελετών και γενικά σε ότι αφορά την λειτουργία του ∆ήµου, απαιτεί 

την υποστήριξη από Οικονοµικό Φορέα µε εµπειρία σε θέµατα ΟΤΑ και άµεση νοµική υποστήριξη. 

Στο πλαίσιο της ανωτέρω δαπάνης περιλαµβάνονται: 

  

1. ∆υνατότητα πρόσβασης σε όλες τις θεµατικές ενότητές της  ιστοσελίδας νοµικών 

πληροφοριών e-dimos.gr που αφορούν στο Ν.4412/16. 

2. Ανάρτηση και διαρκή επικαιροποίηση της Νοµοθεσίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων   (Νόµοι, 

Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιοι  Οδηγίες εφαρµογής του ∆ικαίου Αρµοδίων Αρχών). 

3. Ανάρτηση  της εκάστοτε διαµορφούµενης Νοµολογίας του ΕΛ.ΣΥΝ. 

4. Ανάρτηση ενηµερωτικών σηµειωµάτων   της νοµικής  οµάδας υποστήριξης  της ιστοσελίδας. 

5. Ανάρτηση πινάκων µε αποτύπωση των βηµάτων για την υλοποίηση δηµοσίων συµβάσεων 

(προµηθειών, έργων, υπηρεσιών ,µελετών ). 

6. Ανάρτηση υποδειγµάτων ∆ιακηρύξεων και Πράξεων που εκδίδονται κατά την υλοποίηση 

των συµβάσεων  καθώς και ειδικότερων κατόπιν υπόδειξης των χρηστών. 

7. Σύστηµα ερωτήσεων-απαντήσεων µέσω e-mail επί των θεµατικών ενοτήτων της βάσης 

δεδοµένων της ιστοσελίδας και επί θεµάτων γενικότερα της οικονοµικής διαχείρισης όπως  

διαµορφώθηκε µετά την ψήφιση Ν.4555/18 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) ,µε λήψη απάντησης από 1-5 ηµέρες  

8. Συµβουλευτική υποστήριξη των συνδροµητών µέσω και άµεσης τηλεφωνικής επικοινωνίας  

µε έµπειρους συνεργάτες. 

9. Σύνταξη συγγραφικών χωρίων µε αναφορά στην Νοµολογία που ερµηνεύει τις διατάξεις του 

Ν.4412/16. 

10.  Οι συνδροµητές τυγχάνουν ειδικών εκπτώσεων για τη συµµετοχή τους σε επιµορφωτικά 

προγράµµατα που διοργανώνονται. 

 

 

Ζαγορά, 26.05.2020 

 

Αρ. Πρωτ.: 4889 
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Το ποσόν  της συνδροµής έως 31.12.2020 για πρόσβαση  στις ανωτέρω υπηρεσίες   της  

διαδικτυακής νοµικής βάσης δεδοµένων  και τη  συµβουλευτική υποστήριξη    ανέρχεται σε:  

2.490,00 €  συν 597,60 € (24% Φ.Π.Α)  = 3.087,60€.  

 Η δαπάνη εντάσσεται στο τρέχων οικον. έτους 2020, στον κωδικό Κ.Α. 00-6453.03 µε εγκεκριµένη 

δαπάνη 4.696,00 ευρώ, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 36/2020 του  ∆.Σ. περί 2
ης

 Αναµόρφωσης του 

προϋπολογισµού και η οποία εγκρίθηκε µε την  546/44902/10.04.2020 απόφαση της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας – Τµήµα ∆ιοικητικού Οικονοµικού Ν. 

Μαγνησίας. 

Η δαπάνη θα καλυφτεί από τακτικά έσοδα του ∆ήµου. 

Με την υπογραφή της σύµβασης, θα εκδοθεί τιµολόγιο στο 50% της συνολικής δαπάνης. 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ κ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Ο Προϊστάµενος 

 

ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ∆ΗΜΟΣ 

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 


