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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
      ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                       
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 
Δνση Διοίκησης, Προγραμματισμού, 
Οργάνωσης & Ανάπτυξης 
Γραφείο Προγραμματισμού 
 

 

 

 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

«ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΛΠ» 

ΠΡΟΫΠΟΛ/ΜΟΣ:  591,48 € 

Αρ. Μελέτης: 4/2022

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Η τεχνική περιγραφή αυτή αφορά την συνδρομή του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων, στην ηλεκτρονική βάση 

πληροφοριών της Δομικής Ενημέρωσης, μέσω διαδικτύου για ένα έτος. Η Δομική Ενημέρωση υποστηρίζει τον 

κλάδο των μηχανικών, παρέχοντας, συνεχή και διαρκή ενημέρωση της κατασκευαστικής νομοθεσίας. Παρέχει 

αποδελτιώσεις, κωδικοποιήσεις, και επικαιροποιημένα νομοτεχνικά κείμενα, δημιουργώντας χρήσιμα εργαλεία 

μελέτης για Μηχανικούς. 

 

Η εν λόγω υπηρεσία είναι απαραίτητη για την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου διότι προσφέρει καινοτόμες 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες, εξασφαλίζοντας σε καθημερινή βάση πλέον το σύνολο των αναγκών ενημέρωσης της 

κατασκευαστικής νομοθεσίας. Η χρήση βάσεων δεδομένων, web τεχνολογιών και γεωπληροφορικής, μέσω 

εύχρηστων εφαρμογών, παρέχει άμεση και έγκυρη πληροφόρηση για τις αλλαγές στη νομοθεσία. 

 

Μέσα από την ηλεκτρονική βάση θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τους νόμους, νομοδιατάγματα, 

διατάγματα, αποφάσεις, διοικητική ερμηνεία: εγκύκλιες οδηγίες και έγγραφα της διοίκησης, νομολογία 

δικαστηρίων: αποφάσεις ΣτΕ, Αρείου Πάγου, γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ κ.α. 

 

Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσόν των 591,48 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τoν  

προϋπολογισμό  του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων  με Κ.Α. 00-6451.001 «Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά 

κλπ»  με σχετική πίστωση του οικονομικού έτους 2022.  

           

                                                                                                             Ψαχνά, 16/05/2022 
 

  ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο  Υπάλληλος του Δήμου 
Η Προϊστάμενη Δνσης ΤΥΠ 

 

Ο Δντης Διοίκησης 
Προγραμματισμού / 

Οργάνωσης και Ανάπτυξης    
 

      Πριόνα Μαρία ΠΕ1Α 

 

Μπουνάνου Ελένη ΤΕ3 Α’ Βοργιάς  Δημήτριος ΠΕ1Α 
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                                                       ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΜΕ ΤΙΤΛΟ:«ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΛΠ» 

            ΠΡΟΫΠΟΛ/ΜΟΣ:  591,48 € 

Αρ Μελέτης: 4/2022 

 

                                                     
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ     

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μον. Ποσότ. Τ.Μ. Δαπάνη 
(ΕΥΡΩ)      

1 Συνδρομή στην ηλεκτρονική βάση 
πληροφοριών  της Δομικής Ενημέρωσης 

ΤΕΜ 1 477,00 477,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 477,00 

ΦΠΑ (24%) 114,48 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 591,48€ 

                                                                                                              
Ψαχνά, 16/05/2022 

 

  ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο  Υπάλληλος του Δήμου 
Η Προϊστάμενη Δνσης ΤΥΠ 

 

Ο Δντης Διοίκησης 
Προγραμματισμού / 

Οργάνωσης και Ανάπτυξης    
 

   Πριόνα Μαρία ΠΕ1Α 

 

Μπουνάνου Ελένη ΤΕ3 Α’ Βοργιάς  Δημήτριος ΠΕ1Α 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 

Δνση Διοίκησης, Προγραμματισμού, 
Οργάνωσης & Ανάπτυξης 

Γραφείο Προγραμματισμού 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΛΠ» 

Προϋπολογισμός: 591,48€ 

                                                 Αρ Μελέτης: 4/2022 

 

 
 

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  
 
Άρθρο 1ο: Αντικείμενο συγγραφής 
Με την παρούσα προβλέπεται η συνδρομή του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων, στην ηλεκτρονική βάση πληροφοριών  
της Δομικής Ενημέρωσης. Η παροχή υπηρεσίας στην Ηλεκτρονική Βάση Πληροφοριών της «ΔΟΜΙΚΗΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ»  κρίνεται απαραίτητη διότι : 

 Θα παρέχει δυνατότητα μηνιαίας ενημέρωσης της νομοθεσίας με DVD. 
 Θα καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των υπαλλήλων του Δήμου αφού θα υπάρχει άδεια χρήσης dvd 

για την συνεχή ενημέρωση τους.  
 Θα παρέχει δυνατότητα ενημέρωσης της νομοθεσίας με web εφαρμογή.    

  
Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις 
Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1. του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 
2. της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, 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. 
3. την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 
4. Τις διατάξεις του ν. 4555/2018 ( ΦΕΚ 133/19-7-2018 τευχ. Α’ ) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι. 
5. Το υπ αριθμ’ 49 άρθρο του Ν.4782/21 για δημόσιες συμβάσεις ήσσονος αξίας (τροποποίηση του άρθρου 117Α του Ν 

4412/16) εκτιμώμενης αξίας ίσης ή μικρότερης των 2.500€.   
6. Το υπ αριθμ 50 άρθρο του Ν.4782/21 περί ορίων απευθείας ανάθεσης (τροποποίηση του άρθρου 118 του Ν 4412/16), και 

της έως σήμερα τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016. 
7. Το υπ αριθμ΄6 άρθρο του Ν.4782/21 περί υποχρέωσης καταχώρησης στο Κεντρικό ηλεκτρονικό Σύστημα Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) (τροποποίηση του άρθρου 38 του Ν.4412/16). 
 

Άρθρο 3ο: Συμβατικά στοιχεία 
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α. Το τιμολόγιο μελέτης  
β. Η συγγραφή υποχρεώσεων  
γ. Τεχνική περιγραφή –μελέτη  
 

 
Άρθρο 4ο: Χρόνος εκτέλεσης του έργου 
Η ανωτέρω υπηρεσία του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων αφορά τη συνδρομή για το ένα έτος.  
 
Άρθρο 5ο: Υποχρεώσεις του εντολοδόχου 
Είναι υποχρεωμένος να συγκροτήσει τα συνεργεία διεξαγωγής της προμήθειας  και ευθύνεται για την ακρίβεια των 
στοιχείων και για την καλή και σωστή εκτέλεση της υπηρεσίας. 
 
Άρθρο 6ο:  Υποχρεώσεις του εντολέα  
Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα  για την 
υλοποίηση της ανατιθέμενης υπηρεσίας.  
 
 
Άρθρο 7ο:  Ανωτέρα βία 
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για 
την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη 
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σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που 
οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, 
αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. 
στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον 
εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες 
και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. 
 
Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα. 

 
 

 Άρθρο 8ο:  Αναθεώρηση τιμών  
  
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  παραμένουν σταθερές και 
αμετάβλητες.   

 
         

Άρθρο 9ο: Τρόπος πληρωμής 
Για την παροχή της παραπάνω προμήθειας η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε 591,48 ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, μείον το ποσοστό έκπτωσης επί του ποσού αυτού, όταν και αν δοθεί, για 
το διάστημα ισχύος της εντολής. Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίου 
παροχής υπηρεσιών του εντολοδόχου και ανάλογα με την παράδοση των εργασιών.  
 
Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται 
σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη την 
διάρκεια ισχύος της εντολής. 

 
 
Άρθρο 10ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς 
και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα της δημοπρασίας. 
 
 
Άρθρο 11ο:  Επίλυση διαφορών 
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις.                      
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  ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο  Υπάλληλος του Δήμου 
Η Προϊστάμενη Δνσης ΤΥΠ 

 

Ο Δντης Διοίκησης 
Προγραμματισμού / 
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       Πριόνα Μαρία ΠΕ1Α 

 

Μπουνάνου Ελένη ΤΕ3 Α’ Βοργιάς  Δημήτριος ΠΕ1Α 

 


