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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 

πληροφοριώνe-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-απαντήσεωνµέσω e-mailεπί 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, 10.05.2019 

 

Αρ. Πρωτ.: 5241 
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Το ποσόν  της ετήσιας συνδροµής για πρόσβαση  στις ανωτέρω υπηρεσίες   της  διαδικτυακής 

νοµικής βάσης δεδοµένων  και τη  συµβουλευτική υποστήριξη    ανέρχεται σε:  

1.ΟΟΟ €  συν 240 € (24% Φ.Π.Α)  = 1240  €  

 

 

 

 

 

Ο Αρµόδιος Υπάλληλος 

Κοπατσάρης ∆ήµος 
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