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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓIΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
Αριθμ. Πρωτ.:10/12-02-2020

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την ανανέωση της ετήσιας συνδρομής του
Δήμου Αγιάς στη Νομική βάση πληροφοριών «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ»
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 10/2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ
Έχοντας λάβει υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120
4. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (Α’87), όπως τροποποιήθηκε
από το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (Α’133)
5. Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών
6. Το

υπ’

αριθμ.

1321/11-02-2020

(ΑΔΑΜ:20REQ006272164

2020-02-11)

πρωτογενές αίτημα
7. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου
στο ΚΑ:02.00.6451
8. α)Την

υπ’

αριθμ.

145/11-02-2020

απόφαση

ανάληψης

υποχρέωσης

(ΑΔΑ:ΨΒ9ΜΩ6Ι-Μ5Π)και β)τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής
Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) 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 145
9. Την υπ΄αριθ. 1328/11-02-2020 Πρόσκληση του Δήμου μας προς την εταιρία
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ»
10. Την προσφορά της εταιρίας
«ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ»

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ε.Π.Ε.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «Ανανέωση της ετήσιας
συνδρομής του Δήμου Αγιάς στη ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ»
για το έτος 2020, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Β. Εγκρίνουμε την τεχνική περιγραφή και τον προϋπολογισμό της ως άνω
υπηρεσίας, ως ακολούθως:
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την ετήσια ανανέωση της υφιστάμενης
συνδρομής

του

Δήμου,

στη

διαδικτυακή

νομική

βάση

πληροφοριών

«ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ».
Η

«ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ»

περιλαμβάνει

το

σύνολο

της

εθνικής

και

ευρωπαϊκής

νομοθεσίας (το σύνολο των αποφάσεων που δημοσιεύονται στα ΦΕΚ Α, Β, Δ, ΑΑΠ,
ΥΟΔΔ, ΔΙΑΔΗΣΥ) και νομολογίας ( το σύνολο των αποφάσεων του Α.Π. πολιτικές
και ποινικές, του ΣτΕ και του ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ σε πλήρες κείμενο) καθώς
και λοιπά έγγραφα διοικητικού ενδιαφέροντος (Εγκύκλιοι Υπουργείων, ΙΚΑ, λοιπών
Ασφαλιστικών Ταμείων κλπ) περιέχοντας περισσότερα από 1.000.000 έγγραφα. Το
θεματικό ευρετήριο της βάσης είναι εκτεταμένο και ειδικότερα σε θέματα τοπικής
αυτοδιοίκησης (δήμοι – δημοτικές επιχειρήσεις) με περισσότερα από 1.200 θέματα,
ενώ για κάθε ΟΤΑ και ΔΕΥΑ έχει δημιουργηθεί ιδιαίτερο θέμα στο οποίο
καταχωρείται το σύνολο των δημοσιευθέντων αποφάσεων που τους αφορά
(προσωπικό, οργάνωση, κλπ). Η αναζήτηση των εγγράφων είναι φιλική και
πραγματοποιείται με πολλούς τρόπους (Περιήγηση σε Θεματικό Ευρετήριο,
Αναζήτηση με αριθμό, είδος εγγράφου, αριθμό ΦΕΚ, Αναζήτηση με λέξη ή/και
φράση στην περίληψη, στο κείμενο των εγγράφων και στο θεματικό ευρετήριο).
Επίσης, έχει δημιουργηθεί η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ με την
επιμέλεια του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, η οποία περιλαμβάνει σε ηλεκτρονική
μορφή τα βιβλία του σχετικά με έσοδα των δήμων, τις δαπάνες των ΟΤΑ, τις
δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, το μισθολογικό, υπηρεσιακό και
ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του προσωπικού των ΟΤΑ, καθώς επίσης
το νέο βιβλίο σχετικά με τη Διοίκηση και λειτουργία των ΟΤΑ α΄ βαθμού και των
νομικών τους Προσώπων. Αποτελεί ένα σημαντικό βοήθημα για τις υπηρεσίες των
Δήμων καλύπτοντας το μεγαλύτερο μέρος των θεμάτων που αφορούν τους ΟΤΑ.
Επιπλέον στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη περιλαμβάνονται Υποδείγματα αποφάσεων,
Ανάλυση

των

κρατήσεων

Ενημερωτικά σημειώματα

και

δικαιολογητικών

- άρθρα

για

κάθε

είδους

δαπάνη,

σχετικά με την ύλη της ηλεκτρονικής
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βιβλιοθήκης αλλά και λοιπά θέματα των δήμων, Αποστολή με ενημερωτικά δελτία
των νέων σημειωμάτων που αναρτώνται στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη καθώς και
της τρέχουσας νομοθεσίας – νομολογίας για τους δήμους.
Πιο συγκεκριμένα οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν:
Παρεχόμενες Υπηρεσίες


Δυνατότητα ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΒΑΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ, μέσω διαδικτύου


Δυνατότητα ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ μέσω διαδικτύου.


Δυνατότητα ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ



Ενημέρωση & ανάλυση μέσω newsletters από την ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ & τον Κο

Θεοδώρου Ιωάννη της επίκαιρης Νομοθεσίας & Νομολογίας που αφορούν ΟΤΑ
για τους συνδρομητές της Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης Δήμων.


Υποστήριξη

για

τη

λειτουργία

της

ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

τηλεφωνικά

τις

εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Ετήσιο Κόστος (€)

Ετήσια συνδρομή άνευ χρονικού

1.350,00 πλέον ΦΠΑ 24%

περιορισμού πρόσβασης με:


Τρεις (3) κωδικούς στην πλήρη
βάση & στην ηλεκτρονική
βιβλιοθήκη δήμων



Τρεις (3) κωδικούς στην τεχνική πολεοδομική βάση
Γ. Αναθέτουμε την εκτέλεση της υπηρεσίας ««Ανανέωση της ετήσιας
συνδρομής του Δήμου Αγιάς

στη ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

«ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» για το έτος 2020», στην εταιρεία ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ε.Π.Ε «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» με έδρα: Ηπείρου 13 104 33
ΑΘΗΝΑ και ΑΦΜ: 095506715, Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών, τηλ.: 2108227952
έναντι συνολικής αμοιβής 1.674,00€.
Δ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί
από πόρους του Δήμου Αγιάς, στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος
έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α.
02.00.6451 και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
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Ε. Η διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας καθορίζεται για χρονικό διάστημα
ενός έτους.
ΣΤ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει σε δύο ισόποσες δόσεις με
την έκδοση ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή από τον ανάδοχο
αντίστοιχων τιμολογίων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

VIKTORIA ORFANOUDAKI

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ

των

