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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Σπάτα:   31/10/2019 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ        Αριθ. Πρωτ.: 36164 

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ                                                                 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗ : ΔΗΜ. ΧΡ. ΜΠΕΚΑ & ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ   

ΠΕΡΙΟΧΗ : ΣΠΑΤΑ   Τ.Κ.: 190 04   

Πληροφορίες: Μαρία Κοτρότσου  

Τηλ.: 213 2007397  

Fax.: 210 6630163  

 
ΘΕΜΑ: Απόφαση απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Ανανέωση συνδρομής του 

Δήμου στην ηλεκτρονική βάση νομικών πληροφοριών “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ - 

e_dimos”». 

ΑΠΟΦΑΣΗ 595 

                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 116, 118 και 120 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν, 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 199 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 εδ.  2  

άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.),  

4. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133/Α΄/19-07-2018), 

5. Την αναγκαιότητα της υπηρεσίας με τίτλο «Ανανέωση συνδρομής του Δήμου στην ηλεκτρονική 

βάση νομικών πληροφοριών “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ -  e_dimos ”», 

6. Το πρωτογενές αίτημα που καταχώρησε η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την εκτέλεση της υπηρεσίας, το οποίο έλαβε 

Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ): 19REQ005745539 / 2019-10-23 (CPV: 

79980000-7), 

7. Το με αριθ. πρωτ. 35289/22-10-2019 τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη για την έγκριση της 

δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης με την έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης ύψους 

1.240,00 € σε βάρος του Κ.Α.Ε.: 00-6451.002 του προϋπολογισμού έτους 2019, 

8. Τη βεβαίωση του Προϊστάμενου Οικονομικών Υπηρεσιών για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη 

συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016 και τη δέσμευση στο 

Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης για το έτος 2019 με α/α: Β-624/35313/23-10-

2019 (ΑΔΑ: ΩΥ8ΓΩ1Χ-2Υ2),  
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9. Την έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων, το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ): 

19REQ005755159/ 2019-10-24, 

10. Τη με αριθ. πρωτ. 35515/24-10-2019 πρόσκληση υποβολής προσφοράς, 

11. Τη με αριθ. πρωτ. 35591/25-10-2019 προσφορά της εταιρείας με επωνυμία «Ηλεκτρονικός 

Δήμος – Διαδικτυακές Εφαρμογές – Βάση Νομικών Πληροφοριών – e_dimos», του κ.  

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ Ι. ΧΡΗΣΤΟΥ, η οποία προσέφερε το ποσό των χιλίων ευρώ (1.000,00 €) πλέον 

Φ.Π.Α., ήτοι χιλίων διακοσίων σαράντα ευρώ (1.240,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, 

για την υπηρεσία με τίτλο: «Ανανέωση συνδρομής του Δήμου στην ηλεκτρονική βάση νομικών 

πληροφοριών “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ – e_dimos”». 

         ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

1. Την απευθείας ανάθεση στην εταιρεία με επωνυμία: «Ηλεκτρονικός Δήμος-Διαδικτυακές Εφαρμογές- 

Βάση Νομικών Πληροφοριών - e-dimos.gr», του κ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ Ι. ΧΡΗΣΤΟΥ, με έδρα: Νικηταρά 

29Α, Βριλήσσια, Τ.Κ. 152 35, ΑΦΜ: 155153348, Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, της υπηρεσίας ανανέωσης 

συνδρομής του Δήμου στην ηλεκτρονική βάση νομικών πληροφοριών «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ – “e-

dimos.”, έναντι του ποσού των χιλίων ευρώ (1.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α. (24%), ήτοι χιλίων διακοσίων 

σαράντα ευρώ (1.240,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, 

2. Η εφαρμογή περιλαμβάνει δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις θεματικές ενότητες της ιστοσελίδας 

νομικών πληροφοριών e-dimos.gr, 

3. Η πρόσβαση στο πακέτο υπηρεσιών e-dimos.gr περιλαμβάνει ανάρτηση και διαρκή επικαιροποίηση 

της ισχύουσας νομοθεσίας Δημοσίων Συμβάσεων, (Νόμοι, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιοι κλπ), 

ανάρτηση ενημερωτικών σημειωμάτων της νομικής ομάδας υποστήριξης της ιστοσελίδας, ανάρτηση 

πινάκων με αποτύπωση των βημάτων για την υλοποίηση δημοσιών συμβάσεων (προμηθειών, έργων, 

υπηρεσιών, μελετών), ανάρτηση υποδειγμάτων Διακηρύξεων και Πράξεων καθώς και σύστημα 

ερωτημάτων-απαντήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για θέματα που αφορούν στην οικονομική 

διαχείριση δαπανών των Δήμων, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Δημοτικών Επιχειρήσεων,  

4. Η συνολική αξία της υπηρεσίας είναι χίλια ευρώ (1.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α., ήτοι χίλια διακόσια 

σαράντα ευρώ (1.240,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, 

5. Η χρονική διάρκεια της υπηρεσίας είναι ένα (1) έτος με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής του 

παρόντος. 

 

        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 

       

        ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ 
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