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Α Π Ο Φ Α Σ Η   ΔΗΜΑΡΧΟΥ  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 ‘’Αρμοδιότητες του δημάρχου’’ του Ν. 3852/2010 ‘’Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης’’. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 118,328 ‘’Απευθείας ανάθεση’’ του Ν. 4412/2016 ‘’Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’. 

3. Το άρθρο 22 ‘’Τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016’’ του N. 4441/16 (ΦΕΚ 227/06.12.2016 τεύχος Α') ‘’Απλοποίηση 

διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις 

(Τροποποιήσεις του Ν. 4412/16)’’. 

4. Το  Άρθρο 47 ‘’Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147)’’ του Ν. 4472/17 (ΦΕΚ 74/19.05.2017 τεύχος 

Α') Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των 

δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο 

Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις. 

5. Το Άρθρο 107 ‘’Τροποποιήσεις του Ν . 4412/2016 ( Α ' 147)’’ του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος 

Α')Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες 

διατάξεις. 

6. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 ‘’Προμήθειες - Υπηρεσίες – Μελέτες’’ του N. 3463/06 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 

τεύχος Α') ‘’Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας’’, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 

και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016 ‘’Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’. 

7. Την παρ. 4 του άρθρου 209 ‘’Προμήθειες - Υπηρεσίες – Μελέτες’’ του  N. 3463/06 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α') 

‘’Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας’’, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 ‘’Αναδιατυπώσεις άρθρων 

Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα’’ του  Ν. 3536/07 (ΦΕΚ 42/23.02.2007 τεύχος Α') ‘’Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων 

μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης’’. 

8. Τις  δ/ξεις  του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') : Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και 

αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου 

οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των 

αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας 

Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις." και στις υποενότητες της. 

9. Τον  Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α'): ‘’Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 

2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της 

τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την 

παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις’’. 

10. Άρθρο 43 Τροποποίηση διατάξεων του ν . 4412/2016 ( Α΄ 147)  

11. Τον N.4782/21 (ΦΕΚ 36/Α’/09.03.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου 

των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες 

διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.», ο οποίος περιλαμβάνει τροποποιήσεις του Ν.4412/16. 

12. Τον Ν. 4782/2021 αρθρο 130 ’’ Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης Αντικατάσταση του άρθρου 330 του ν. 

4412/2016’’  παρ. 3β ‘’ Για τις δημόσιες συμβάσεις έργου με εκτιμώμενη αξία μέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, 

η πρόσκληση της παρ. 2 δύναται να απευθύνεται και σε έναν οικονομικό φορέα και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ 

πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης. Δεν 

λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά’’. 

13. Την αναγκαιότητα παροχής της υπηρεσίας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  ΚΑΙ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΝΕΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ  ΤΟΥ   ΔΗΜΟΥ  

ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 
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14. Την  αριθ. 20/2021 (ΑΔΑ  Ψ9Ρ6ΩΛ2-6ΒΟ) απόφαση  του  ΔΣ  περί  αναμόρφωσης  του  προϋπολογισμού   οικ. Έτους  

2021, που   επικυρώθηκε   με  την αριθ. 83606/26-4-2021 ( ΑΔΑ 6ΤΘΒΟΡ10-ΨΞΒ) απόφαση  της  Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Θεσσαλίας- Στ. Ελλάδας . 

15. Το με αριθ. Πρωτ.  73470/8489/29-6-2021 πρωτογενές αίτημα  (ΑΔΑΜ  21REQ008832286) που  εγκρίθηκε με  την 

αριθ.73500/30-6-2021 αποφ.  Αναλ.Υποχρ.  ( ΑΔΑΜ  21REQ00837426, AΔΑ  6ΤΧΦΩΛ2-ΧΡΟ) με αριθμό 

καταχώρισης 2021/571 στο Μητρώο Δεσμεύσεων. 

16. Την αριθμ. 73764/8656/5-7-2021 (21PROC008861300) πρόσκληση του Δημάρχου προς τους οικονομικούς φορείς, 

περί υποβολής προσφοράς. 

17. Tην  υποβληθείσα  προσφορά  της  ΕΓΚΡΙΤΟΣ  GROUP-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  ΑΕ 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  ΚΑΙ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΝΕΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ  ΤΟΥ   

ΔΗΜΟΥ  ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ εκτιμώμενης συνολικής  αξίας  16.050,00 χωρίς Φ.Π.Α.  & 19.902,00€  με  Φ.Π.Α  με τη 

διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

 

Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας με τίτλο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  ΚΑΙ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΝΕΑΣ 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ  ΤΟΥ   ΔΗΜΟΥ  ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ. 

Γ. Αναθέτουμε την παροχή της υπηρεσίας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  ΚΑΙ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΝΕΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ  ΤΟΥ   ΔΗΜΟΥ  

ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ , όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της  μελέτης 21/2021,  στην   

κάτωθι: 

 

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  κ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΕ, που εδρεύει στην ΑΘΗΝΑ, 

Δ/νση: ΚΡΕΟΝΤΟΣ 25, ΤΚ 10442 , ΑΦΜ: 997803840, ΔΟΥ: ΦΑΕ  ΑΘΗΝΩΝ, Τ.Κ.10442- ΑΘΗΝΑ ,τηλ. 2108544395,  

νομίμως εκπροσωπούμενη από τον ΓΕΩΡΓΙΟ  ΧΡΥΣΟΣΤ. ΚΟΛΟΒΟ, έναντι αμοιβής  16.050,00€  χωρίς   ΦΠΑ  και   

19.902,00€ με  ΦΠΑ  24% την  υπηρεσία ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  ΚΑΙ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΝΕΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ  ΤΟΥ   ΔΗΜΟΥ  

ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ . 

 

Δ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, στον προϋπολογισμό 

εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 10-7134.003, οικ.  Έτους 

2021  κατά 19.902,00€ με ΦΠΑ   και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 

Ε. Ο χρόνος παράδοσης της υπηρεσίας ορίζεται σε  [4] μήνες   από  την υπογραφή  της σύμβασης . 

ΣΤ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει τμηματικά με την έκδοση εντάλματος πληρωμής.  Η πληρωμή του 

παρόχου  θα γίνει  τμηματικά  με την έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, που υπόκεινται στις νόμιμες 

κρατήσεις για το διάστημα ισχύος της εντολής. Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού 

δελτίου παροχής υπηρεσιών του παρόχου  κατά την διάρκεια της σύμβασης. 

Ζ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές παροχή των προς ανάθεση υπηρεσιών. 

 

            Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ  ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 

 

 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΕΥΘ. ΧΑΝΤΖΗΣ  
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