ΑΔΑ: 4ΑΣΠΩ6Ι-ΘΣ1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αγιά, 28/06/2011
Αρ. Πρωτ.85
ΑΠΟΦΑΣΗ 84/2011
ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών από τη διαδικτυακή βάση
πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ με το διακριτικό τίτλο «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ»
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ
Έχοντας λάβει υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
2. τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
3. τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
4. την υπ' αριθ.35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση
Υπ. Οικονομικών
5. τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.5 ΠΔ 28/80 και της υπ’ αριθμ. 29113/00, ΦΕΚ1111 Β’ απόφασης του Υπουργού ΥΠΕΣΔΔΑ σύμφωνα με τις οποίες δεν
συντάσσονται μελέτες γενικά για υπηρεσίες αξίας μέχρι 2.934,70€
6. την υπαριθμ.159/2011 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου με την οποία
αποφασίσθηκε η εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητής στη Νομική Βάση
Πληροφοριών ΕΠΕ «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ»
7. την ανάγκη του Δήμου για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών.
8. την πίστωση του προϋπολογισμού 2011 του Δήμου με τίτλο «Συνδρομές σε
εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα» που έχει αναληφθεί νόμιμα σε
βάρος του ΚΑ 02.00.6451
9. την υπαριθμ.80/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία
διατέθηκε η παραπάνω πίστωση
10. την προσφορά της εταιρίας Νομική Βάση Πληροφοριών ΕΠΕ «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ»,
που αφορά ειδική διαδικτυακή εφαρμογή, η οποία σήμερα θεωρείται μια από τις
πληρέστερες Τράπεζες Νομικών Πληροφοριών
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Τη σύναψη σύμβασης με απευθείας ανάθεση για την απόκτηση κωδικού

πρόσβασης
του
Δήμου
στην
Νομική
Βάση
Πληροφοριών
ΕΠΕ
«ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ», ποσού 1350,00€ συν Φ.Π.Α. 23%, με την εταιρία Νομική
Βάση Πληροφοριών ΕΠΕ με το διακριτικό τίτλο «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ», που εδρεύει
στην οδό ηπείρου 13, Αθήνα, ΑΦΜ 095506715, ΔΟΥ ΙΑ’ Αθηνών.
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2. Η σύμβαση έχει διάρκεια ενός έτους και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφή
της.
3. Η εφαρμογή περιλαμβάνει :
• Απεριόριστο αριθμό ωρών πρόσβασης στο WEB-SITE ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
ΠΛΗΡΗΣ τράπεζα για ένα (1) έτος με τη δυνατότητα ταυτόχρονης πρόσβασης
από τρείς διαφορετικούς (3)χρήστες,
• Παρουσίαση-ενημέρωση για τη χρήση της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ,
• Υποστήριξη για τη λειτουργία της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ τηλεφωνικά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες,
• ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ και
• Απεριόριστο αριθμό ωρών πρόσβασης στο «WEB-SITE ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
ΠΛΗΡΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ» με τη δυνατότητα
ταυτόχρονης πρόσβασης από τρείς διαφορετικούς (3)χρήστες.
4. Οι υπηρεσίες παρέχονται μέσω της χρησιμοποίησης διαδικτυακής εφαρμογής
(λογισμικού), η οποία παρέχεται μέσω του ίντερνετ. Η αμοιβή καταβάλλεται με
την παράδοση του κωδικού πρόσβασης που «ξεκλειδώνει» την εφαρμογή, από
την εταιρία στο Δήμο και αφορά ακριβώς την απόκτηση του κωδικού αυτού. Η
παροχή της υπηρεσίας συνίσταται ουσιαστικά στη δυνατότητα χρησιμοποίησης
της εφαρμογής (λογισμικού), και ισχύει για ένα έτος.
5. Με την παράδοση των κωδικών αρμόδια επιτροπή καλείται να διαπιστώσει εάν οι
κωδικοί λειτουργούν κανονικά και εξασφαλίζουν την πρόσβαση σε όλες τις
Θεματικές Ενότητες της εφαρμογής.

Ο Δήμαρχος

Αντώνης Ν. Γκουντάρας

