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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΥΜΗ, 1-9-2021

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Αριθ. Πρωτ.:2817

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
ΤΗΛ. 2246360419
ΠΡΟΣ
Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ
ΛΕΟΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 564Β
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 16452
ΤΗΛ. 210-9409938

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την δαπάνη για την ανανέωση της ετήσιας
συνδρομής στην ηλεκτρονική τράπεζα πληροφοριών – σύμβουλος ανάπτυξης και
οικονομικής οργάνωσης των ΟΤΑ στην εταιρεία Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ.
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. πρωτ.
2815/1-9-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού,
τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη
δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α /α 276.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία
μέχρι την Δευτέρα 6-9-2021 στις 9:00 μ.μ.
*Δικαιολογητικά συμμετοχής δεν απαιτούνται στις περιπτώσεις διαδικασιών σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων µε εκτιµώµενη αξία ίση ή µικρότερη του ποσού των 2.500 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., (σύμφωνα
με την παράγραφο 11 που προστέθηκε στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016).

Αρμόδια υπάλληλος για την διενέργεια της υπηρεσίας και τυχόν διευκρινήσεων σχετικά με την
εκδήλωση ενδιαφέροντος είναι η υπάλληλος Μόσχου Χρυσοβαλάντου.
Τηλ. επικοινωνίας 2246360419.
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Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί από σήμερα έως και την ημέρα της διαδικασίας 6-9-2021 στον
«Πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου μας» στο πρόγραμμα «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων» καθώς και στην «ιστοσελίδα του Δήμου μας www.symi.gr».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΜΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ
Συνημμένα:
1.

Ο από 30-8-2021 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός.

2.

Η από 30-8-2021 Τεχνική Έκθεση.

3.

Έντυπο προσφοράς.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. 2246360419

Σύμη,

30/8/2021

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
K.A. 00-6451.002

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την δαπάνη για την ανανέωση της ετήσιας
συνδρομής στην ηλεκτρονική τράπεζα πληροφοριών – Σύμβουλος ανάπτυξης και
οικονομικής οργάνωσης των ΟΤΑ στην εταιρεία Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε., η
οποία περιλαμβάνει θέματα δομής, οργάνωσης, λειτουργίας και θεσμικό πλαίσιο που
αφορούν Ο.Τ.Α, Ν.Π.Δ.Δ. κι επιχειρήσεις. Η διαδικτυακή βάση δεδομένων βρίσκεται
στη διεύθυνση www.karagilanis.gr, είναι συνδρομητική και περιέχει αρθρογραφία,
νομοθεσία, εγκυκλίους, υποδείγματα, τη σχετική νομολογία των Ελληνικών Δικαστηρίων,
και πολλά άλλα θέματα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. και
άλλων Οργανισμών. Δίδεται επίσης η δυνατότητα στο Συνδρομητή να θέτει στην ιστοσελίδα
ερωτήματα που αφορούν τα σχετικά θέματα και στα οποία ο Παροχέας απαντά εγγράφως ή
ηλεκτρονικά σε εύλογο χρονικό διάστημα ανάλογα με το πλήθος ερωτημάτων και τη
δυσκολία απόφανσης επ’ αυτών. Επιπλέον, ο Παροχέας αποστέλλει μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου ενημερωτικά δελτία (newsletters) σχετικά με θέματα που καλύπτει η δράση
του.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 1.700,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24% και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους
του δήμου με υπάρχουσα πίστωση στον προϋπολογισμό Κ.Α. 00-6451.002
οικονομικού έτους 2021.
Η υπηρεσία θα έχει διάρκεια ενός (1) έτους και θα ισχύει από την υπογραφή
και ανάρτηση σχετικής απόφασης ανάθεσης.
Η παραλαβή της υπηρεσίας θα γίνει από την αρμόδια τριμελή επιτροπή
παραλαβής υπηρεσιών και εργασιών του Δήμου.
Η τεχνική έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου άρθρο
209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του
άρθρου 377 του Ν. 4412/2016).

Η Συντάξασα
Χρηστάκη Σεβαστή
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
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Σύμη, 30/8/2021

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
K.A. 00-6451.002

Ποσό
ετήσιας
πρόσβασης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. Δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις θεματικές ενότητες της ιστοσελίδας
και πρόσβαση στο σύνολο της νομοθεσίας.
2. Ενημέρωση για όλα τα νέα νομοθετήματα, τις αλλαγές στην τράπεζα
Πληροφοριών, τις νέες προκηρύξεις για τα προγράμματα
χρηματοδοτήσεων και αποδελτίωση ΦΕΚ τευχών Α΄ και Β΄ και άμεση
ενημέρωση μέσω e-mail.

1.370,97

3. Απάντηση εγγράφως ή ηλεκτρονικά σε εύλογο χρονικό
διάστημα τριάντα (30) ερωτημάτων.
4.Απεριόριστες online ενημερώσεις.

5.10 online σεμινάρια (ένας κωδικός ανά άτομο).
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Η Συντάξασα
Χρηστάκη Σεβαστή

1.370,97
329,03
1.700,00
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
K.A. 00-6451.002

Ποσό
ετήσιας
πρόσβασης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. Δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις θεματικές ενότητες της ιστοσελίδας
και πρόσβαση στο σύνολο της νομοθεσίας.
2. Ενημέρωση για όλα τα νέα νομοθετήματα, τις αλλαγές στην τράπεζα
Πληροφοριών, τις νέες προκηρύξεις για τα προγράμματα
χρηματοδοτήσεων και αποδελτίωση ΦΕΚ τευχών Α΄ και Β΄ και άμεση
ενημέρωση μέσω e-mail.

3. Απάντηση εγγράφως ή ηλεκτρονικά σε εύλογο χρονικό
διάστημα τριάντα (30) ερωτημάτων.
4.Απεριόριστες online ενημερώσεις.

5.10 online σεμινάρια (ένας κωδικός ανά άτομο).
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Ο Προσφέρων
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