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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             
        ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                                       
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ    
Δνση Διοίκησης, Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Ανάπτυξης   
Γραφείο Προγραμματισμού                 
Ταχ.  Δ/νση: Αβάντων 18                                
Ταχ.κώδικας: 344 00  ΨΑΧΝΑ                         
Τηλέφωνα:   22283-50203 
FAX: 22283-50237 
Διαδίκτυο: www.ddm.gov.gr          

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ» 

                        Κ.Α.:00-6451.001 
                                                                                 Προϋπολογισμός: 1.674,00€ 

                                                           CPV: 79980000-7 (Υπηρεσίες συνδρομών) 

                                                                                 Αριθμ Μελέτης: 5/2022 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

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

πληροφοριών της Νομοτέλειας, μέσω διαδικτύου για ένα έτος. Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται 

επικεντρώνονται στην ηλεκτρονική νομική πληροφόρηση καλύπτοντας την εθνική νομοθεσία, νομολογία 

& την ευρωπαϊκή. Επιθυμητή θα είναι η κάλυψη για το δευτερογενές δίκαιο και ερμηνευτικών κειμένων 

(πχ. Αποφάσεις διοικήσεων οργανισμών, εγκυκλίους, γνωμοδοτήσεις διαφόρων υπουργείων κ.λ.π.). Τέλος 

θα πρέπει να παρέχεται τεχνική βοήθεια στις υπηρεσίες του Δήμου, στην αναζήτηση κειμένων και λοιπών 

πληροφοριών.  

Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσόν των 1.674,00 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. 

Η ανωτέρω υπηρεσία θα ανατεθεί 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). 
8. Τις διατάξεις του άρθρου 43 και 7 του Ν.4605/2019. 

Ψαχνά, 16/05/2022 

  ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο  Υπάλληλος του Δήμου 
 

Ο Δντης Διοίκησης 
Προγραμματισμού / 

Οργάνωσης και Ανάπτυξης    
       Πριόνα Μαρία ΠΕ1Α  Βοργιάς  Δημήτριος ΠΕ1Α 
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Ο  Υπάλληλος του Δήμου 
 

Ο Δντης Διοίκησης 
Προγραμματισμού / 

Οργάνωσης και Ανάπτυξης    
 

 

       Πριόνα Μαρία ΠΕ1Α 

 

 

 

 

Βοργιάς  Δημήτριος ΠΕ1Α 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

      

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μον. Ποσότ. 
Μήνες  

Τ.Μ. Δαπάνη (ΕΥΡΩ) 

     Μερική Δαπάνη 

1 
 Συνδρομή στη Νομική Βάση Πληροφοριών 

«ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ (Ετήσια Συνδρομή) 
ΤΕΜ 12,00 112,50 1.350,00 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    1.350,00 

 ΦΠΑ (24%)      324,00 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ    1.674,00 
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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 νομική  βάση  

πληροφοριών της Νομοτέλειας, μέσω διαδικτύου για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης.  Αφορά 

συνδρομή σε διαδικτυακές βάσεις δεδομένων (νομική βάση δεδομένων ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ) για ένα έτος. Οι 

υπηρεσίες που θα παρέχονται επικεντρώνονται στην ηλεκτρονική νομική πληροφόρηση καλύπτοντας την 

εθνική νομοθεσία, νομολογία & την ευρωπαϊκή. Η εν λόγω υπηρεσία είναι απαραίτητη για την άμεση και 

έγκυρη ενημέρωση των υπαλλήλων και εν κατακλείδι για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου. 

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

9. του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 
10. 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. 

11. την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 
22 του Ν. 3536/2007. 

12. Τις διατάξεις του ν. 4555/2018 ( ΦΕΚ 133/19-7-2018 τευχ. Α’ ) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι. 
13. 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€. 
14. 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. 
15. 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). 
16. Τις διατάξεις του άρθρου 43 και 7 του Ν.4605/2019. 
 

Άρθρο 3ο: Συμβατικά στοιχεία 
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
1. Το τιμολόγιο μελέτης  
2. Η συγγραφή υποχρεώσεων  
3. Τεχνική περιγραφή –μελέτη  

 
Άρθρο 4ο: Χρόνος εκτέλεσης του έργου 
Η ανωτέρω υπηρεσία  συνδρομής στην νομική βάση πληροφοριών της Νομοτέλειας θα έχει ισχύ για 
ένα χρόνο από την υπογραφή της σύμβασης.  

ΕλληνικήΕλληνική
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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 1.674,00 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.                      

                 Ψαχνά, 16/05/2022 

  ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Υπάλληλος του Δήμου 
 

Ο Δντης Διοίκησης 
Προγραμματισμού / 

Οργάνωσης και Ανάπτυξης    
 

       Πριόνα Μαρία ΠΕ1Α 

 

 

 

Βοργιάς  Δημήτριος ΠΕ1Α 

 


