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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η τεχνική περιγραφή αυτή αφορά την  συνδρομή του Δήμου Διρφύων– Μεσσαπίων, στην 
ηλεκτρονική βάση πληροφοριών της Δήμος ΝΕΤ & και στη διεύθυνση www.4412.gr, μέσω 
διαδικτύου. Η συμμετοχή στην εν λόγω ηλεκτρονική βάση είναι απαραίτητη για την 
έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση  των υπηρεσιών του Δήμου και αφορά:  

Ι. Βάση δεδομένων «ΔήμοςΝΕΤ» 

Στη βάση δεδομένων της ΔήμοςΝΕΤ, που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.dimosnet.gr, υπάρχουν οι εξής υπηρεσίες: 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΟΤΑ 
 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 
 ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 
 ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΟΤΑ 
 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΩΝ 
 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 
 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 
 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ 
 ΆΡΘΡΑΔΗΜΟΣΝΕΤ 
 ΤΑ ΦΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥ (από 01.01.2011) 
 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ E-POSTIRIXIS 

 

ΙΙ. Βάση δεδομένων «4412.gr» 

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.4412.gr διατίθενται οι παρακάτω υπηρεσίες: 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΕΠΠ 
 ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 
 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 
 ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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 ΕΣΗΔΗΣ-ΚΗΜΔΗΣ-ΕΑΑΔΗΣΥ-ΜΗΠΥΔΗΣΥ 
 ΕΡΓΑ- ΜΕΛΕΤΕΣ (ΑΠΟ 08.08.2016) 

 
Πιο συγκεκριμένα η βάση δεδομένων προσφέρει:  

1.Νομοθεσία, νομολογία (συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων της ΑΕΠΠ), αλλά και 

επιπλέον ενημερωτικά κείμενα για τις δημόσιες συμβάσεις, οργανωμένα επίσης με 

συστηματικό τρόπο και κατηγοριοποίηση.  

2.Κατηγοριοποιημένες διακηρύξεις διαγωνισμών φορέων που ολοκληρώθηκαν και η σχετική 

διαδικασία κρίθηκε νόμιμη κατά τον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

3.Γλωσσάρι δημοσίων συμβάσεων με πολύ αναλυτική κατηγοριοποίηση συγκεκριμένων 

δημοσίων συμβάσεων, σε επίπεδο λήμματος.  

4. Δυνατότητα υποβολής ερωτημάτων.  

 

Οι όροι χρήσης της βάσης δεδομένων περιγράφονται αναλυτικά στη διεύθυνση www.4412.gr. 

 

Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσόν των 4.300,00 ευρώ - (ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ -2.300,00 € & 

www.4412.gr – 2.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 0% και θα βαρύνει τoν 

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

εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα»  με σχετική πίστωση του οικονομικού έτους 

2022 (ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ-1.245,83 € & www.4412.gr -1083,33 €) ποσό-2.329,16 €  και του 

οικονομικού έτους 2023 (ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ-1.054,17 € & www.4412.gr -916,67 €) ποσό-1.970,84 

€.    

                                                Ψαχνά, 17/05/2022 

  ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Υπάλληλος του Δήμου 
 

Ο Δντης Διοίκησης 
Προγραμματισμού / 

Οργάνωσης και Ανάπτυξης    
 

       Πριόνα Μαρία ΠΕ1Α 

 

 

 

 

Βοργιάς  Δημήτριος ΠΕ1Α 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ     

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
Δαπάνη 
(ΕΥΡΩ) 

Μερική Δαπάνη 

1 

Παρεχόμενες υπηρεσίες: Βάση δεδομένων ΔήμοςΝΕΤ 
(www.dimosnet.gr) 

Δυνατότητα απεριόριστης πρόσβασης για ένα έτος στις υπηρεσίες που 
προσφέρει η βάση δεδομένων της ΔήμοςΝΕΤ,  

(2022-1.245,83 € & 2023-1.054,17 € = 2300,00 €) 

2.300,00€ 

2 

Παρεχόμενες υπηρεσίες: Βάση δεδομένων 4412.gr (www.4412.gr) 
Δυνατότητα απεριόριστης πρόσβασης για ένα έτος στις υπηρεσίες που 

προσφέρει η βάση δεδομένων4412.gr,  και υποβολή είκοσι (20) 
ερωτημάτων. 

(2022-1.083,33 €  & 2023-916,67 € = 2.000,00 €) 

2.000,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.300,00€ 

ΦΠΑ (0%) 00,00€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 4.300,00€ 
                                                                                         

                                                Ψαχνά, 17/05/2022 

 

  ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Υπάλληλος του Δήμου 
 

Ο Δντης Διοίκησης 
Προγραμματισμού / 

Οργάνωσης και Ανάπτυξης    
 

    Πριόνα Μαρία ΠΕ1Α 

 

 

 

 

Βοργιάς  Δημήτριος ΠΕ1Α 
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Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  
 
Άρθρο 1ο:  Αντικείμενο συγγραφής 

Η τεχνική περιγραφή αυτή αφορά την συνδρομή του Δήμου Διρφύων– Μεσσαπίων, στην 
ηλεκτρονική βάση πληροφοριών  της Δήμος ΝΕΤ, www.4412.gr μέσω διαδικτύου. Η συμμετοχή 
στην εν λόγω ηλεκτρονική βάση είναι απαραίτητη για την έγκαιρη και έγκυρη 
ενημέρωση  των υπηρεσιών του Δήμου και αφορά:  

 Ενημερωτικά κείμενα μέσα από πρακτικούς οδηγούς με 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. Παροχή δυνατότητας σε 
παραπομπές  μέσω υπερσυνδέσμων (link) στους νόμους, τις εγκυκλίους, τις 
γνωμοδοτήσεις και τα άλλα νομικά κείμενα που αφορούν τις θεματικές ενότητες που 
πραγματεύεται η βάση.  

 Πρόσβαση στο σύνολο των νόμων, εγκυκλίων, γνωμοδοτήσεων κλπ που αφορούν τις 
θεματικές ενότητες που πραγματεύεται η βάση και είναι υποστηρικτικά των κειμένων. 

 Τεκμηρίωση συγκεκριμένων νομοθετημάτων, εγκυκλίων κλπ, και υποδειγμάτων αλλά και 
βημάτων ενεργειών. 

 Τεχνική υποστήριξη μέσω υποβολής ερωτημάτων και άμεση απάντηση από μία έως πέντε 
εργάσιμες ημέρες. 

 Καθημερινά ενημερωτικά δελτία για την παρακολούθηση της νομοθετικής και νομολογιακής 
επικαιρότητας. 

 Υποστήριξη και νομολογία για τις Δημόσιες Συμβάσεις.    
 

Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις 
Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 
1. του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010  
2. του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4782/2021, και της έως 
σήμερα τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016 και του Ν.4782/2021.     
3. 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 
4. την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του 
Ν. 3536/2007. 
5. Τις διατάξεις του ν. 4555/2018 ( ΦΕΚ 133/19-7-2018 τευχ. Α’ ) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι  
 
Άρθρο 3ο:  Συμβατικά στοιχεία 
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

 Το τιμολόγιο μελέτης  
 Η συγγραφή υποχρεώσεων  
 Τεχνική περιγραφή –μελέτη  

Ελληνική
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Άρθρο 4ο: Χρόνος εκτέλεσης του έργου 
Η ανωτέρω υπηρεσία θα έχει ισχύ για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης, για τις ανάγκες  του 
Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων. 
 
Άρθρο 5ο: Υποχρεώσεις του εντολοδόχου 
Είναι υποχρεωμένος να συγκροτήσει τα συνεργεία διεξαγωγής της υπηρεσίας  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 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 4.300,00 ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 0%, 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. 
                                                                                                       Ψαχνά, 17/05/2022 

  ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                                       

Ο Υπάλληλος του Δήμου  

Ο Δντης Διοίκησης     

Προγραμματισμού / 

Οργάνωσης και Ανάπτυξης   

Πριόνα Μαρία ΠΕ1Α  

 
 Βοργιάς  Δημήτριος ΠΕ1Α 

 


