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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθ. Απόφ. 435/2018
Αριθμ. Πρωτ. 440/24-09-2018

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών πρόσβασης σε ηλεκτρονική
πλατφόρμα παρουσιάσεων για θέματα ΟΤΑ και νομικών τους προσώπων (epostirixis της ΔημοςΝΕΤ)
Ο 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. 3731/2008
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120
4. Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών
5. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στο
ΚΑ 02.00.6451
6. Τη διάθεση πίστωσης από την Οικονομική Επιτροπή (αριθ. αποφ. 92/2018)
7. Την υπ΄αριθ. 7271/10-09-2018 Πρόσκληση του Δήμου μας προς την εταιρία
ΔημοςΝΕΤ ΜΟΝ ΕΠΕ
8. Την προσφορά της εταιρίας ΔήμοςΝΕΤ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. που αφορά την πρόσβαση στο
πακέτο υπηρεσιών e-postirixis, μέσω του οποίου παρέχεται άμεση και ζωντανή
ενημέρωση με την πραγματοποίηση τουλάχιστον 1 παρουσίασης ανά μήνα, μέσω
ηλεκτρονικής πλατφόρμας παρουσιάσεων,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Την απευθείας ανάθεση στην εταιρία ΔήμοςΝΕΤ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.
και με διακριτικό τίτλο ΔήμοςΝΕΤ, που εδρεύει στην οδό 1ο Χλμ. Θέρμης - Πανοράματος,
Θέρμη Θεσσαλονίκης, ΑΜΦ: 099905999, Δ.Ο.Υ.: Ζ΄ Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310486263
παροχής υπηρεσιών πρόσβασης σε ηλεκτρονική πλατφόρμα παρουσιάσεων για θέματα
ΟΤΑ και νομικών τους προσώπων (πακέτο e-postirixis της ΔημοςΝΕΤ).
2. Η πρόσβαση στο πακέτο υπηρεσιών e-postirixis προσφέρει τη δυνατότητα ζωντανής
παρακολούθησης και συμμετοχής (υποβολή ερωτημάτων, σχολίων, παρατηρήσεων,
συζήτηση τους με τους εισηγητές) σε δώδεκα (12) παρουσιάσεις θεμάτων εντός ενός
έτους, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
Η πρόσβαση στις υπηρεσίες του e-postirixis θα γίνεται μέσω κωδικού, ο οποίος θα δοθεί
στο φορέα.
3. Η παρούσα ανάθεση ισχύει για ένα έτος από σήμερα. Εάν όμως η ολοκλήρωση των
δώδεκα (12) παρουσιάσεων γίνει σε βραχύτερο διάστημα του ενός έτους, η ανάθεση
ολοκληρώνεται σε εκείνο το χρονικό σημείο.
4. Η συνολική αξία της ανάθεσης είναι οκτακόσια (800) ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Το ποσό
αυτό θα εξοφληθεί σε δυο ισόποσες δόσεις, μετά την έκδοση των αντίστοιχων
πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής και τιμολογίων παροχής υπηρεσιών. Η πρώτη δόση
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θα εξοφληθεί μετά την εκτέλεση από τη ΔήμοςΝΕΤ των πρώτων έξι (6) παρουσιάσεων
και η δεύτερη δόση μετά την εκτέλεση των υπόλοιπων έξι (6) παρουσιάσεων.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
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