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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ: ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ       

 

Ταχ. Δ/νση: Ζαγορά, Μαγνησίας                                             

Πληρ.: Κοπατσάρης Δ.  

Tηλ.  24263-50105/115 

ΤΚ 37001    

email: texzagmour@gmail.com                                                

 

 

 

 

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή των παρακάτω υπηρεσιών όπως περιγράφονται 

παρακάτω: 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υπηρεσίας: 

Παροχή υπηρεσιών από τον ιστότοπο WWW.E-DIMOS.GR (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ - 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΒΑΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ)" 

 

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

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

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΒΑΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ)», προϋπολογισµού 

2.999,99€ συµπ. ΦΠΑ, καλεί την ανωτέρω επιχείρηση να καταθέσει την προσφορά της (οικονομική 

και δικαιολογητικά συμμετοχής), στο τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου ή στο 

email του Δήμου (dzag.mour@gmail.com), έως την Παρασκευή 03.06.2022 και ώρα 14:00'μ.µ. 

σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. πρωτ. 4945/24.05.2022 Τεχνική Περιγραφή παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 

  

Ζαγορά,  27.05.2022 

Αριθ. Πρωτ.: 5093 

 

ΠΡΟΣ 

 

Τον Οικονομικό Φορέα 

 

"ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ - 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - 

ΒΑΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ" - Χρήστος Ι. 

Χρονόπουλος, Νικηταρά 29α , Άνω 

Βριλήσια, τκ 152 35, ΑΦΜ: 

155153348 - Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου 
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 Η δαπάνη της πρόσβασης στις ανωτέρω υπηρεσίες   της  διαδικτυακής νομικής βάσης 

δεδομένων  και τη  συμβουλευτική υποστήριξη    ανέρχεται σε:  

2.419,35 €  συν 580,64 € (24% Φ.Π.Α)  = 2.999,99€ και ισχύει έως την 22.04.2023. Επομένως, η 

διάρκειά της είναι δώδεκα (12) μήνες, δεδομένου ότι δεν διακόπηκε η σύνδεση και είχαμε άμεση 

πρόσβαση με την λήξη της προηγούμενης. 

 Η δαπάνη εντάσσεται στο τρέχων οικον. έτους 2022, στον κωδικό Κ.Α. 00-6453.03 με εγκεκριμένη 

δαπάνη 3.000,00 ευρώ. Έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 27/2022 Απόφαση του Δ.Σ. περί έγκρισης 

του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 και η οποία εγκρίθηκε με την 38235/01.03.2022 απόφαση της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας – Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Ν. 

Μαγνησίας. 

Η δαπάνη θα καλυφτεί από τακτικά έσοδα του Δήμου. 

 

Η τεχνική περιγραφή παρεχόμενων υπηρεσιών και η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθούν στην 

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

Δήμος, τηλ. 24263 50105/115. 

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν  οι έχοντες  άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για την παροχή της 

ανωτέρω δαπάνης. 

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά 

σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

1/. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 

του, (η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών 

(Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου) ή 

υπεύθυνη δήλωση σε αντικατάσταση του ποινικού μητρώου σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ.7αβ του 

Ν. 4605/09  που τροποποιεί το άρθρο 80 του Ν.4412/16. 

2/. Φορολογική ενημερότητα που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην 

περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 

από την υποβολή του. 

3/. 3.1) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνετε όλους τους οργανισμούς 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), στους οποίους οφείλετε να καταβάλετε εισφορές. 

http://www.dimosneapolis-sykeon.gr.τηλ.επικοινωνίασ/
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3.2) Πιστοποιητικά όλων των παραπάνω οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές 

ενημερότητες) που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν 

αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 

του, τόσο για την κύρια όσο και για την επικουρική ασφάλιση, από τα οποία να προκύπτουν ότι 

είστε ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις σας που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς. 

4/. Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης της εταιρείας. 

5/. Πιστοποιητικού οικείου επιμελητηρίου ή έγγραφο έναρξης δραστηριότητας όπου να αναγράφεται 

η συγκεκριμένη δραστηριότητα. 

6/. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν 

συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε 

περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του 

νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά 

ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 

(Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του 

Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019) . 

Διευκρινίζεται ότι η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την 

κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με 

την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) 

7/. Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι: 

α) έχει λάβει γνώση όλων των όρων ανάθεσης  

β) τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη 

γ) η προσφορά του δεν έχει καμία απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές. 

δ) η τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνει το σύνολο των εργασιών που αναλύονται στη μελέτη 

8/. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 

φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης 

και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, 

συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 

διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι 

σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία 

κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής 

κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία 

του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 





ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

[4] 

 

 

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

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

μέχρι και στις 03/06/2022 και ώρα 14:00 μ.μ. 

 

 

 

Συνημμένα: 

- Υπ' αρίθμ. πρωτ. 4945/24.05.2022 Τεχνική περιγραφή παρεχόμενων υπηρεσιών 

 

 

 

 

 

 

Για το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών 

Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας 

Ο Προϊστάμενος 

ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΟΣ 

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ                   

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

 

Ταχ. Δ/νση: ΖΑΓΟΡΑ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                             

Πληρ.: Κοπατσάρης Δ.  

Tηλ.:  24263-50105 

τ.κ. 37001    

e-mail: texzagmour@gmail.com                                                

  

 

 

 

Τεχνική Περιγραφή παρεχόμενων υπηρεσιών 

με τίτλο: 

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

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΒΑΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ)" 

 

 

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

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

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

Στο πλαίσιο της ανωτέρω δαπάνης περιλαμβάνονται: 

  

1./ Δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις θεματικές ενότητες της ιστοσελίδας νομικών πληροφοριών e-

dimos.gr που αφορούν στο Ν.4412/16. 

2./ Ανάρτηση και διαρκής επικαιροποίηση της Νομοθεσίας Δημοσίων Συμβάσεων (Νόμοι, 

Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιοι  Οδηγίες εφαρμογής του Δικαίου 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 Διακηρύξεων 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, με λήψη απάντησης από 1-3 ημέρες, χωρίς περιορισμό ερωτημάτων. 

8./ Συμβουλευτική υποστήριξη των συνδρομητών και μέσω 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. 

11./ Ενότητα με τίτλο «ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ/ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΛ.ΣΥΝ», η οποία 

περιέχει διακηρύξεις Δήμων και Νομικών τους Προσώπων (και γενικότερα Φορέων  που 

υποχρεούνται να εφαρμόζουν το Ν.4412/16) με  αντιστοίχιση  Πράξεων ή Αποφάσεων  του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου με τις οποίες αυτές εγκρίνονται. 

Ζαγορά, 24.05.2022 

 

Αρ. Πρωτ.: 4945 
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12./ Ενότητα με τίτλο «ΟΜΟΕΙΔΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ», η οποία περιέχει Πράξεις και Αποφάσεις περί 

ομοειδών συμβάσεων προς αποφυγή  των κατατμήσεων οι οποίες καθιστούν τις δαπάνες μη 

νόμιμες κατά (ΠΑΓΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ) του ΕΛ.ΣΥΝ. 

13./ Ενότητα με βιντεοσκοπημένες παρουσιάσεις σχετικά με τον Ν.4412/16. 

 

Με την ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης της συνδρομής, αποστέλλονται κωδικοί χρήστη. Οι 

κωδικοί αυτοί παρέχουν απεριόριστη πρόσβαση σε όλες τις ενότητες της ιστοσελίδας. 

Με την έναρξη της συνεργασίας, ο συνδρομητής έχει δικαίωμα υποβολής απεριόριστων 

ερωτημάτων μέσω της ειδικής φόρμας στην ιστοσελίδα καθώς και τηλεφωνική υποστήριξη και 

επικοινωνία. Για επείγοντα ζητήματα, η τηλεφωνική υποστήριξη ισχύει και σε ημέρες αργίας και 

διακοπών. 

 

Η δαπάνη της πρόσβασης στις ανωτέρω υπηρεσίες   της  διαδικτυακής νομικής βάσης δεδομένων  

και τη  συμβουλευτική υποστήριξη    ανέρχεται σε:  

2.419,35 €  συν 580,64 € (24% Φ.Π.Α)  = 2.999,99€ και ισχύει έως την 22.04.2023. Επομένως, η 

διάρκειά της είναι δώδεκα (12) μήνες, δεδομένου ότι δεν διακόπηκε η σύνδεση και είχαμε άμεση 

πρόσβαση με την λήξη της προηγούμενης. 

 Η δαπάνη εντάσσεται στο τρέχων οικον. έτους 2022, στον κωδικό Κ.Α. 00-6453.03 με εγκεκριμένη 

δαπάνη 3.000,00 ευρώ. Έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 27/2022 Απόφαση του Δ.Σ. περί έγκρισης 

του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 και η οποία εγκρίθηκε με την 38235/01.03.2022 απόφαση της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας – Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Ν. 

Μαγνησίας. 

Η δαπάνη θα καλυφτεί από τακτικά έσοδα του Δήμου. 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ κ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Ο Προϊστάμενος 

 

ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΟΣ 

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 




