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ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ

Αριδαία

21 Νοεμβρίου 2017

ΝΟΜΌΣ ΠΕΛΛΑΣ

Αρ. Πρωτ.: 30433

ΔΉΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση

:

Πλατεία Αγγελή Γάτσου1

Ταχ. Κωδ.

:

58400- Αριδαία

FAX

:

2384021226

Πληροφορίες

:

Πορτοκάλη Βασιλική

Τηλ.

:

2384350271

E-mail

:

vasilikipor@gmail.com

Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την απόκτηση «Απόκτηση του δικαιώματος χρήσης της
διαδικτυακής εφαρμογής ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ »
Στο Δήμο Αλμωπίας σήμερα 21/11/2017

ημέρα Τρίτη

οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1) Ο Δήμος Αλμωπίας νομίμως εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο αυτού κ. Μπίνο Δημήτριο.
ο

2) Η εταιρία «ΔήμοςΝΕΤ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη(Δ/νση: 1 Χιλ.Θέρμης
Πανοράματος

Θεσσαλονίκης, ΑΦΜ: 099905999, ΔΟΥ:Ζ Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57001, νομίμως

εκπροσωπούμενη από τον διαχειριστή αυτής κ. Μπλάγα Κωνσταντίνο του Στεφάνου με ΑΦΜ.:
066275563, ΔΟΥ: Ζ Θεσσαλονίκης.
α

Ο Δήμαρχος, ως εκπρόσωπος του Δήμου, βάσει του άρθρου 58 παρ.1 Ν.3852/2010, και έχοντας
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
00.6453.0003.
6. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει διατεθεί νόμιμα με την αριθμ.
226/2017 ΑΔΑ: ΩΥΨ1ΩΨΩ-7ΩΘ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και αναληφθεί με την
αριθμ. 482/2017 απόφαση
λογιστικά βιβλία του δήμου.

ανάληψης υποχρέωσης, με αριθμό καταχώρισης 508 /2017 στα
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7.

Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη

πίστωση στον αντίστοιχο Κ.Α. στον υπό κατάρτιση

προϋπολογισμό έτους 2018 .
8. Την υπ΄αριθ. 29347/10-11-2017 Πρόσκληση του Δήμου μας προς την εταιρία ΔημοςΝΕΤ ΜΟΝ ΕΠΕ
9. Την αριθμ. 29664/14-11-2017 προσφορά της εταιρίας Δήμος ΝΕΤ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. που αφορά ειδική
διαδικτυακή εφαρμογή (λογισμικό), με θέματα που αφορούν τους ΟΤΑ.
10. Την ανάγκη του Δήμου για την συγκεκριμένη υπηρεσία .
Άρθρο 1
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η απόκτηση του δικαιώματος χρήσης της διαδικτυακής
εφαρμογής ΔΗΜΟΣΝΕΤ για ένα έτος όπως αναλυτικά αναφέρεται στην αριθμ. 5/2017 μελέτη του
Τμήματος Οργάνωσης και Πληροφορικής η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας .
Συγκεκριμένα οι υπηρεσίες της Δημοσνετ , μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής για την ετήσια χρήση
της είναι :
1. Η δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις θεματικές ενότητες της ιστοσελίδας.
2. Η παροχή κωδικών πρόσβασης σε κάθε διοικητική ενότητα (πρώην Καποδιστριακό Δήμο) με
απεριόριστη χρήση.
3. Η ενημέρωση για όλα τα νέα νομοθετήματα, τις αλλαγές στην τράπεζα Πληροφοριών, στις νέες
προκηρύξεις για τα προγράμματα χρηματοδοτήσεων και στην αποδελτίωση ΦΕΚ τευχών Α΄ και Β΄ και
άμεση ενημέρωση μέσω e-mail.
Η πρόσβαση στην Βάση Δεδομένων γίνεται μέσω κωδικού, ο οποίος δίνεται στα μέλη και είναι
μοναδικός για κάθε φορέα.

Προκειμένου να αποκτηθεί ο κωδικός πρόσβασης, πρέπει να γίνει

εγγραφή, ώστε να αποκτηθεί το δικαίωμα πρόσβασης στην ιστοσελίδα, για ένα χρόνο.

Επίσης η εταιρεία προσφέρει :
1.

Καθημερινή, συνεχή και αδιάλειπτη ανανέωση των περιεχομένων ανάλογα με τις αλλαγές που
επέρχονται στο νομικό καθεστώς που διέπει τη λειτουργία των ΟΤΑ και των νομικών τους
προσώπων, ώστε κάθε φορά να είμαστε σίγουροι ότι αυτό που βλέπουμε είναι το σωστό.
Μπορούμε να βρούμε το σύνολο των νόμων, εγκυκλίων, γνωμοδοτήσεων κλπ που αφορούν τις
θεματικές ενότητες που πραγματεύεται η βάση.

2.

Εκτός από το γεγονός ότι περιλαμβάνονται όλα όσα ισχύουν για τις θεματικές ενότητες που
πραγματεύεται η βάση, πάντα τεκμηριωμένα και πάντα με βάση συγκεκριμένα νομοθετήματα,
εγκυκλίους κλπ, το κυριότερο είναι ότι υπάρχουν εκατοντάδες, εξαιρετικά αναλυτικά υποδείγματα
και απλά βήματα ενεργειών.

3.

Καθημερινή ενημέρωση της βάσης με όλα τα προγράμματα χρηματοδοτήσεων που αφορούν τους
ΟΤΑ, τις επιχειρήσεις και τα νομικά τους πρόσωπα.

4.

Εύκολη εκτύπωση ή μεταφορά των αρχείων σε ηλεκτρονική μορφή.
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Άρθρο 2
Η διάρκεια της σύμβασης είναι ετήσια και ορίζεται ότι αρχίζει στις 01/01/2018 (ημερομηνία λήξης της
υφιστάμενης σύμβασης) και λήγει στις 31/12/2018.

Άρθρο 3
Ως αμοιβή της αντισυμβαλλόμενης ορίζεται το ποσό των 1.500,00€ χωρίς Φ. Π.Α. 24% και 1.860,00€
ευρώ με Φ. Π. Α. 24%
Άρθρο 4
Η καταβολή της αμοιβής θα υλοποιηθεί σε δύο δόσεις, ανάλογα με την πρόοδο εκτέλεσης της
παροχής υπηρεσιών και εφόσον βεβαιώνεται η πρόοδος και η καλή εκτέλεση του δικαιώματος χρήσης
της ιστοσελίδας www.dimosnet.gr από τον Δήμο μας , από το αρμόδιο όργανο του Δήμου , δηλαδή
η

την αντίστοιχη επιτροπή. Και συγκεκριμένα η 1 δόση ύψους 930,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ

θα καταβληθεί

η

όχι νωρίτερα από τις 30/06/2018 και η 2 δόση ύψους 930,00 ευρώ

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ θα καταβληθεί όχι νωρίτερα από τις 30/11/2018.
Ο λογαριασμός (τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών) εκδίδεται στις παραπάνω ημερομηνίες αντίστοιχα
και αποστέλλεται ταχυδρομικώς στο Δήμο μας και περιέχει το οφειλόμενο ποσό σύμφωνα με τα
ανωτέρω.

Άρθρο 5
Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος, εφόσον βεβαιώνεται η πρόοδος και η καλή εκτέλεση της εργασίας, να
καταβάλει στον αντισυμβαλλόμενο την ανάλογη αμοιβή.

Άρθρο 6
1. Η σύμβαση λύεται με την πάροδο της ημερομηνίας διάρκειας της, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2
της παρούσας
2. Η σύμβαση μπορεί να λυθεί μονομερώς με έγγραφη δήλωση του συμβαλλόμενου μέρους που
επιθυμεί τη λύση της. Η λύση επέρχεται ένα (1) μήνα μετά την ημερομηνία της δήλωσης. Στην
περίπτωση αυτή καταβάλλεται στην αντισυμβαλλόμενη η αναλογούσα αμοιβή για τις μέχρι την
ημερομηνία της λύσης εκτελεσθείσες από την αντισυμβαλλόμενη εργασίες, σύμφωνα με τον τρόπο
καταβολής της αμοιβής που ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας.
Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίγραφα (ένα για το κάθε μέρος), αναγνώσθηκε και
υπογράφηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη.
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΔήμοςΝΕΤ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.»

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

