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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αγιά,28/06/2011
Αρ. Πρωτ.86

ΑΠΟΦΑΣΗ 85/2011
ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών από διαδικτυακή βάση
πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ και νομικών τους προσώπων με το διακριτό τίτλο
«ΔήμοςΝΕΤ».
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 ΔήμοςΝΕΤ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ε.Π.Ε.
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 ανωτέρω πίστωση
10. την προσφορά της εταιρίας ΔήμοςΝΕΤ Ε.Π.Ε. που αφορά ειδική διαδικτυακή
εφαρμογή (λογισμικό), με θέματα που αφορούν τους ΟΤΑ. Η εφαρμογή
περιλαμβάνει πρακτικές και εύχρηστες θεματικές ενότητες, οι κυριότερες από
τις οποίες είναι ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΤΑ, ΕΣΟΔΑ ΟΤΑ, Προσλήψεις προσωπικού
ΟΤΑ, Άδειες Προσωπικού, Προμήθειες (ΕΚΠΟΤΑ), Υπηρεσίες (ΠΔ 28/80),
Μελέτες (Ν. 3316/05), Έργα, Άδειες Καταστημάτων ΥΕ και λοιπές άδειες, Νέος
ΔΚΚ (Ν. 3463/06), Κώδ. Υπαλ/λων ΟΤΑ N.3584/07, Αλλοδαποί (ν.3386/05),
ΝΠΔΔ, Διάφορα θέματα ΟΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΤΑ, Προγράμματα
Χρηματοδοτήσεων, νομοθεσία- νομολογία, κα.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Τη σύναψη σύμβασης με απευθείας ανάθεση για την απόκτηση κωδικού

2.
3.

4.

5.

πρόσβασης του Δήμου στην ηλεκτρονική Βάση πληροφοριών «ΔήμοςΝΕΤ»,
ποσού 1.500,00€ συν το Φ.Π.Α. 23%, με την εταιρία ΔήμοςΝΕΤ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ε.Π.Ε. με το διακριτικό τίτλο
«ΔήμοςΝΕΤ», που εδρεύει στην οδό Δ. Υψηλάντη 58, Θέρμη Θεσσαλονίκης,
ΑΜΦ: 099905999, Δ.Ο.Υ.: Ζ΄ Θεσσαλονίκης.
Η σύμβαση είναι διάρκειας ενός έτους και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφή
της.
Η εφαρμογή περιλαμβάνει πρακτικές και εύχρηστες θεματικές ενότητες, οι
κυριότερες από τις οποίες είναι ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΤΑ, ΕΣΟΔΑ ΟΤΑ, Προσλήψεις
προσωπικού ΟΤΑ, Άδειες Προσωπικού, Προμήθειες (ΕΚΠΟΤΑ), Υπηρεσίες
(ΠΔ 28/80), Μελέτες (Ν. 3316/05), Έργα, Άδειες Καταστημάτων ΥΕ και
λοιπές άδειες, Νέος ΔΚΚ (Ν. 3463/06), Κώδ. Υπαλ/λων ΟΤΑ N.3584/07,
Αλλοδαποί (ν.3386/05), ΝΠΔΔ, Διάφορα θέματα ΟΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΟΤΑ, Προγράμματα Χρηματοδοτήσεων, νομοθεσία- νομολογία, κα.
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.
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

