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Αριθ. Πρ.: 16061

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Έχοντας υπόψη :
1.

Το αίτηµα του Αυτοτελούς Τµήµατος της Νοµικής Υπηρεσίας

2.

Την 97/12-02-2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σχετικά µε την έγκριση δαπάνης, και διάθεση πίστωση,, µε Α∆Α:
6ΕΖΥΩΞΥ-5ΥΟ µε Κ.Α.:00.6451.01, µε α/α Μητρ. ∆εσ.:470/18

3.

Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010.

4.

Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (∆.Κ.Κ).

5.

Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116,118 και 120.

6.

Προεδρικό ∆ιάταγµα 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016).

7.

Τις µε αρ. πρωτ. 11535/59/16/3/2017 & 32803/180/09-08-2017 Αποφάσεις ∆ηµάρχου µε τις οποίες ορίστηκε Αντιδήµαρχος
Οικονοµικών η κ. Αθηνά Γλύκα-Χαρβαλάκου και της ανατέθηκαν αρµοδιότητες.

8.
9.

Την µε αρ. πρωτ.1772/13-03-18 Πρόσκληση του ∆ήµου µας .
Τις µε αρ. 517/17 & 682/2017 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής περί συγκρότησης επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών αξιολόγησης προσφορών προµηθειών και υπηρεσιών µε Α∆Α: 688ΩΩΞΥ-Ο7Π και Ω8ΟΤΩΞΥ-ΩΡΖ αντίστοιχα

10. Το υπ’ αριθµό 41/2018 πρακτικό αξιολόγησης της αρµόδιας επιτροπής και αφού λάβαµε υπόψη µας την πρόταση της.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Αναθέτουµε απευθείας στην εταιρεία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (e-dimos .gr) ΒΑΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ» ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ , που εδρεύει στην οδό Νικηταρά 29Α Ανω Βριλήσσια , µε ΑΦΜ 155153348 ∆ΟΥ
Χαλανδρίου τηλ 6945193687, την ετήσια συνδροµή του ∆ήµου στην συγκεκριµένη βάση νοµικών πληροφοριών η εφαρµογή της οποίας
περιλαµβάνει επικαιροποιηµένη νοµοθεσία ∆ηµοσίων Συµβάσεων, νοµολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του ΣτΕ , οδηγίες υλοποίησης
δηµοσίων συµβάσεων, παροχή υποδειγµάτων διακηρύξεων κ.α.
Συγκεκριµένα η χρέωση της συνδροµής θα αρχίζει από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της απόφασης ανάθεσης στην ηλεκτρονική
διεύθυνση : info@e-dimos.gr µε ταυτόχρονη αποστολή ηλεκτρονικά κωδικού πρόσβασης για απεριόριστο χρόνο χρήσης των υπηρεσιών της
ιστοσελίδας, η δε πληρωµή θα γίνει σε 4 ισόποσες τριµηνιαίες δόσεις, µε έκδοση ισόποσου κάθε φορά τιµολογίου.
Η συνολική δαπάνη της συνδροµής ανέρχεται στο πoσό των 725,81€ πλέον Φ.Π.Α. 24%. για το έτος 2018 µε cpv 79980000-7,σε
βάρος του Κ.Α.:00.6451.01, µε α/α Μητρ. ∆εσ.:470/2018, για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τµήµατος της Νοµικής Υπηρεσίας .
Κοινοποίηση :
1. e-dimos.gr,

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
και µε ειδική εντολή
Η
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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