
 

 

                            
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             ΑΑΝΝΑΑΡΡΤΤΗΗΤΤΕΕΟΟ  ΣΣΤΤΟΟ  ΔΔΙΙΑΑΔΔΙΙΚΚΤΤΥΥΟΟ 
 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                             
 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ                                                     Σίνδος,      31/03/2022 
 Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών                    ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:    410 
Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου                                                              ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:     6051 
Προμηθειών και Αποθήκης 

 Ταχ. Δ/νση:   Πλ. Δημοκρατίας 1,  

                      57400 Σίνδος.  

 Πληροφορίες: Σαμαρά Ελιζαμπέτ  

 Τηλ.: 2313-300-500 (εσωτ. 520)  

 e-mail: e.samara@dimosdelta.gr  

  

 
ΘΕΜΑ:  Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο «Ετήσια 
ανανέωση της συνδρομής στη νομική βάση πληροφοριών “ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ” 2022-2023», 
προϋπολογισμού 1.426,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ 
 

Έχοντας υπ’ όψιν: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 72 παρ. 1ζ) του Ν. 3852/2010. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 

3. Τις διατάξεις του Ν.4555/2016 

4. Τις διατάξεις 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. 

5. Την αναγκαιότητα ανανέωσης της ετήσιας συνδρομής στη νομική βάση πληροφοριών 

ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. 

6. Την από 23-03-2022 τεχνική περιγραφή του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου, 

Προμηθειών και Αποθήκης 

7. Την υπ’ αριθ. 383/5733/28-03-2022 προηγούμενη απόφασή μας, με την οποία εγκρίθηκε η 

δαπάνη και διατέθηκε πίστωση ύψους € 1.426,00 από τον Κ.Α. 02.00.6451.004 και η οποία 

έλαβε μοναδικό αριθμό καταχώρησης στα λογιστικά βιβλία και στο ΠΣ του Δήμου Δέλτα α/α 

125/2022. Χρηματοδότηση: Ίδια Έσοδα. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «Ετήσια ανανέωση της συνδρομής στη νομική 

βάση πληροφοριών “ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ” 2022-2023», προϋπολογισμού 1.426,00 ευρώ,  με τη 

ΑΔΑ: 9ΣΞΜΩ9Ι-Δ99



 

 

διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 

Β.  Εγκρίνουμε τα έγγραφα της σύμβασης (Τεχνική περιγραφή – Ενδεικτικός προϋπολογισμός) για 

την υπηρεσία με τίτλο «Ετήσια ανανέωση της συνδρομής στη νομική βάση πληροφοριών 

“ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ” 2022-2023» τα οποία επισυνάπτονται στο  παράρτημα της παρούσης. 

 

H ανάθεση θα εκτελεστεί μετά από αποστολή αντίστοιχης πρόσκλησης. 

Η παρούσα θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο του Δήμου Δέλτα. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                        
        ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  OIKONOMIKOY                                                                                                     
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
Πληρ.: Σαμαρά Ελιζαμπέτ   
Τηλ.  : 2313300520  
e-mail:e.samara@dimosdelta.gr 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» 2022-2023 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην ετήσια ανανέωση της υφιστάμενης συνδρομής στη 

διαδικτυακή νομική βάση πληροφοριών «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ». Μέσω της συγκεκριμένης εφαρμογής 

παρέχεται πρόσβαση στο σύνολο της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και νομολογίας καθώς 

και λοιπά έγγραφα διοικητικού ενδιαφέροντος (εγκύκλιοι κλπ). 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν: 

 Δυνατότητα πρόσβασης στην πλήρη βάση νομικών – διοικητικών πληροφοριών μέσω διαδικτύου 

 Δυνατότητα πρόσβασης στην «Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Δήμων» 

 Ενημέρωση μέσω newsletters για την επίκαιρη νομοθεσία και νομολογία που αφορά τους ΟΤΑ 

 Τηλεφωνική υποστήριξη για τη λειτουργία της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

Η πρόσβαση του προσωπικού του Δήμου στο σύνολο της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και 

νομολογίας κρίνεται αναγκαία εξαιτίας της πολυπλοκότητας και των συνεχών αλλαγών στο 

νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τους ΟΤΑ, ενώ η αναβάθμιση της βάσης δεδομένων με παροχή νέων 

δυνατοτήτων αναζήτησης με φίλτρα περιορισμού των αποτελεσμάτων, με λέξεις- κλειδιά κλπ. 

καθιστά τη χρήση των υπηρεσιών πιο αποτελεσματική. 

Η πληρωμή της δαπάνης θα βαρύνει τον ΚΑ 02.00.6451.004 του έτους 2022 και τον αντίστοιχο του 

2023 και θα καλυφθεί από ίδια έσοδα, σύμφωνα με τα παρακάτω: 

α/α Παρεχόμενες υπηρεσίες Κόστος 

 
1 

 
Ετήσια συνδρομή 200 ωρών  

 
1.150,00 € 

 

 ΦΠΑ 24% 276,00 € 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.426,00 € 

 

ΑΔΑ: 9ΣΞΜΩ9Ι-Δ99



 

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος από την ημερομηνία ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Η παραλαβή των υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί από τριμελή επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στην παρ. 11 δ) του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 και την υπ’ αριθ. 184/2021 

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 

Η αμοιβή της εταιρείας θα καταβληθεί σε μία δόση με την λήξη της δωδεκάμηνης συνδρομής. 

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με τη διαδικασία του άρθρου 118 του Ν. 4412/2021, καθώς η 

συνολική εκτιμώμενη αξία για ομοειδείς συμβάσεις του Δήμου Δέλτα (συνδρομές σε βάσεις 

πληροφοριών) υπερβαίνει το ποσό των  €2.500,00 κατ’ έτος. 

 
Σίνδος 23/03/2022 

 
Η συντάξασα  Θεωρήθηκε 

 
 
 
 

Σαμαρά Ελιζαμπέτ 

 Η αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών 

 
 

Κακαρκίδου Ελένη 
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού  ΠΕ Οικονομικού - Λογιστικού 
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