
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                         Μυτιλήνη  Μάιος 2020 

ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ                          Αρ. Μελέτης: 3/2020          

Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ                                                               Κ.Α 00.6451.0000 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                     ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ:  

                                                                                                                             3.440,00 ευρώ άνευ Υ.Π.Α 24% 

 

                                                                  ΜΕΛΕΣΗ  

                                                                                  με τίτλο: 

                             ΤΝΔΡΟΜΕ Ε  ΕΥΗΜΕΡΙΔΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΕΑ 

            υνδρομή  του Δήμου Μυτιλήνης στις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού ιστοτόπου  ΔήμοςΝΕΣ: 

                                                       α.  Ηλεκτρονική πλατφόρμα ΔήμοςΝΕΣ 

                                                       β.  Ηλεκτρονική πλατφόρμα www.4412.gr 

                                                       γ.  Ηλεκτρονική πλατφόρμα e-postirixis 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά την ετήσια συνδρομή στον ηλεκτρονικό ιστότοπο ΔήμοςΝΕΣ. υγκεκριμένα  

μέσω του συγκεκριμένου ιστοτόπου το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης θα έχει τη δυνατότητα και το 

δικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών της ΔήμοςΝΕΣ:   α) Ηλεκτρονική πλατφόρμα ΔήμοςΝΕΣ, β)  Ηλεκτρονική 

πλατφόρμα www.4412.gr, γ) Ηλεκτρονική πλατφόρμα e-postirixis. 

Η πληρωμή της δαπάνης θα βαρύνει τον ΚΑ 00. 6451.0000 του οικονομικού έτους 2020. 

Σο ποσόν  της ετήσιας συνδρομής για πρόσβαση  στις ανωτέρω  υπηρεσίες  της ΔήμοςΝΕΣ ανέρχεται  

συνολικά στο ποσό των 3.440,00 ευρώ άνευ Υ.Π.Α 24%,ως εξής: 

α.   Ηλεκτρονική πλατφόρμα ΔήμοςΝΕΣ ποσού 1.850,00 άνευ Υ.Π.Α 24% 

β.   Ηλεκτρονική πλατφόρμα www.4412.gr ποσού 800,00 άνευ Υ.Π.Α 24% 

γ.   Ηλεκτρονική πλατφόρμα Εφαρμογή e-postirixis ποσού 790,00 άνευ Υ.Π.Α 24% 

Η χρέωση της  συνδρομής αρχίζει από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης ανάθεσης 

υπηρεσίας με ταυτόχρονη αποστολή ηλεκτρονικά  του κωδικού πρόσβασης για απεριόριστο χρόνο 

χρήσης των υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Η χρέωση της συνδρομής αρχίζει από την ημερομηνία 

αποστολή κωδικού πρόσβασης. 

Κωδικός CPV: 79980000-7 "Τπηρεσίες συνδρομών". 

 

                                                                     Μυτιλήνη  Μάιος 2020 

                    Ο συντάξας                                                                                       Η προϊσταμένη του Σμήματος                                                                                                                                 

 

          ΜΑΡΙΝΟ ΑΝΣΩΝΕΛΛΟ                                                                               ΠΕΛΑΓΙΑ ΑΡΑΜΒΟΓΛΟΤ 

 

 



 

 

 

                                                  Α. ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 

                                                                 1. ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

                                         υνδρομή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ΔήμοςΝΕΣ 

Με την παρούσα έκθεση, προβλέπεται η ανανέωση της ετήσιας συνδρομής στην Ηλεκτρονική Σράπεζα 

Πληροφοριών ΔήμοςNet μέσω διαδικτύου. 

Με τη συνδρομή αυτή έχουν πρόσβαση όλες οι υπηρεσίες του Δήμου, στη Βάση δεδομένων της 

ΔήμοςNet για την έγκυρη, άμεση και ολοκληρωμένη πληροφόρηση σε θέματα ΟΣΑ: 

- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΩΝ ΟΣΑ 

- ΠΡΟΩΠΙΚΟ 

- ΤΜΒΑΕΙ 

- ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΗ 

- ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΑ - ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ 

- ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΕΙ 

- ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΟΣΑ 

- ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΔΗΜΩΝ 

- ΝΟΜΟΘΕΙΑ - ΝΟΜΟ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 

- ΕΡΩΣΗΕΙ - ΑΠΑΝΣΗΕΙ 

- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

- ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΑ ΔΕΛΣΙΑ 

- ΆΡΘΡΑ ΔήμοςΝΕΣ 

- Σα ΥΕΚ του Δήμου μου (από 01.01.2011) 

 

Σα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της βάσης δεδομένων είναι: 

 

1. Καθημερινή, συνεχής και αδιάλειπτη ανανέωση των περιεχομένων ανάλογα με τις αλλαγές που 

επέρχονται στο νομικό καθεστώς που διέπει τη λειτουργία των ΟΣΑ και των νομικών τους 

προσώπων, ώστε κάθε φορά να είστε σίγουροι ότι αυτό που διαβάζετε είναι το σωστό. Μπορείτε 

να βρείτε το σύνολο των νόμων, εγκυκλίων, γνωμοδοτήσεων κλπ, που αφορούν τις θεματικές 

ενότητες της βάσης. 

 

2. Εκατοντάδες, εξαιρετικά αναλυτικά υποδείγματα και απλά βήματα ενεργειών 

 

3. Καθημερινή αποστολή Ενημερωτικού Δελτίου με όλους τους νόμους, τις εγκυκλίους, τις 

αποφάσεις, τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί και δημοσιευτεί μέσα στην ημέρα. Επιπλέον, αποστολή 

άρθρων της ΔήμοςΝετ επί επίκαιρων θεμάτων. 

 

4. Καθημερινή ενημέρωση της βάσης με όλα τα προγράμματα χρηματοδοτήσεων που αφορούν 

τους ΟΣΑ, τις επιχειρήσεις και τα νομικά τους πρόσωπα. 

 

5. Εύκολη εκτύπωση ή μεταφορά των αρχείων σε ηλεκτρονική μορφή 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                          ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

                                        υνδρομή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ΔήμοςΝΕΣ 

 

 

Α/Α 

 

Παρεχόμενες Τπηρεσίες 

 

Ποσό ετήσιας 

πρόσβασης 

 

 

1. 

 

Δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις θεματικές ενότητες της 

ιστοσελίδας. 

 

 

2. 

 

Παροχή κωδικών πρόσβασης σε κάθε διοικητική ενότητα με 

απεριόριστη χρήση. 

1.850,00 ευρώ  

(άνευ Υ.Π.Α 24%) 

 

3. 

 

Ενημέρωση για όλα τα νέα νομοθετήματα, τις αλλαγές στην Σράπεζα 

Πληροφοριών , τιε νέες προκηρύξεις για τα προγράμματα 

χρηματοδοτήσεων και αποδελτίωση ΥΕΚ τευχών Α΄ και Β΄ και άμεση 

ενημέρωση μέσω e-mail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                 2. ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

                                         υνδρομή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.4412.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

την ηλεκτρονική διεύθυνση www.4412.ar. θα βρείτε ορισμένες από τις παρακάτω θεματικές 

ενότητες, που αφορούν τους Ο.Σ.Α. και τα νομικά τους πρόσωπα:  

- ΑΠΟΥΑΕΙ ΑΕΠΠ 

- ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΤΜΒΑΕΩΝ 

- ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ-ΤΠΗΡΕΙΕ 

- ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΑΝΑΘΕΗ 

- ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕ 

- ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ - ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ 

- ΔΙΚΑΙΟΤΜΕΝΟΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

- ΠΡΟΥΟΡΕ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

- ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

- ΕΚΣΕΛΕΗ ΤΜΒΑΗ 

- ΕΗΔΗ-ΚΗΜΔΗ-ΕΑΑΔΗΤ-ΜΗΠΤΔΗΤ 

- ΕΡΓΑ- ΜΕΛΕΣΕ (ΑΠΟ 08.08.2016) 

Σα σημαντικότερα πλεονεκτήματα και επιπρόσθετες υπηρεσίες της νέας βάσης δεδομένων είναι:  

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

     επιπλέον ενημερωτικά κείμενα για τις δημόσιες συμβάσεις, οργανωμένα επίσης με  

     συστηματικό τρόπο και κατηγοριοποίηση. 

- Κατηγοριοποιημένες διακηρύξεις διαγωνισμών φορέων που ολοκληρώθηκαν και η σχετική 

     διαδικασία κρίθηκε νόμιμη κατά τον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού υνεδρίου.  

-    Γλωσσάρι δημοσίων συμβάσεων με πολύ αναλυτική κατηγοριοποίηση συγκεκριμένων  

     δημοσίων συμβάσεων, σε επίπεδο λήμματος. 

     -   Δυνατότητα υποβολής ερωτημάτων. 

 

 

 

http://www.4412.gr/


 

 

                                                         ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

Διαδικτυακή πλατφόρμας της ΔήμοςΝΕΣ www.4412.gr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α 

 

Παρεχόμενες υπηρεσίες 

 

Ποσό ετήσιας  

πρόσβασης 
1. Δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις θεματικές ενότητες της 

ιστοσελίδας. 

 

790,00 ευρώ 

(άνευ Υ.Π.Α 24%) 
 

2. 

 

 Παροχή κωδικών πρόσβασης με απεριόριστη χρήση. 

 

3. 

 

 Δυνατότητα υποβολής οκτώ (8) ερωτημάτων 

http://www.4412.gr/


 

                                                                  3. ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

                                         υνδρομή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα "e-postirixis" 

Μέσω της ηλεκτρονικής αυτής πλατφόρμας οι υπάλληλοι του Δήμου Μυτιλήνης θα μπορούν άμεσα, 

έγκαιρα και κυρίως ζωντανά, να ενημερώνονται για όλα τα τρέχοντα θέματα της νομοθετικής και 

νομολογιακής επικαιρότητας, αλλά και για κάθε άλλο θέμα, που εκείνοι επιθυμούν, καθώς θα μπορούν: 

 

- να βλέπουν και να ακούν τους εισηγητές ζωντανά στην οθόνη του υπολογιστή τους (ή μέσω προβολής 

   με προτζέκτορα) 

 - να παρεμβαίνουν ζωντανά στη συζήτηση, μέσω τηλεφώνου, ώστε να υποβάλουν ερωτήματα, σχόλια 

   κλπ 

 - να λαμβάνουν σε πραγματικό χρόνο τις απαντήσεις  

 - να παρακολουθούν τις διαφάνειες της παρουσίασης στην οθόνη του υπολογιστή  

 - να κατεβάζουν τις σημειώσεις και το υλικό της παρουσίασης 

 - να παρακολουθούν μαγνητοσκοπημένα θέματα της επικαιρότητας είτε των ζωντανών παρουσιάσεων 

   είτε μαγνητοσκοπημένων παρουσιάσεων που θα αποστέλλονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

 

Ουσιαστικά, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, θα λαμβάνουν μέρος σε ζωντανές παρουσιάσεις 

θεμάτων, ενώ βρίσκονται στο χώρο της υπηρεσίας, χωρίς δηλαδή να χάνετε χρόνο σε μετακινήσεις αλλά 

και θα παρακολουθούν μαγνητοσκοπημένα θέματα της επικαιρότητας σε οποιοδήποτε χρόνο. 

 

 

                                                               ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Διαδικτυακή πλατφόρμας της ΔήμοςΝΕΣ "e-postirixis"  

 

 
Α/Α 

 
Παρεχόμενες υπηρεσίες 

 
Ποσό ετήσιας 
πρόσβασης 

 
 
1. 

 

  Δυνατότητα παρακολούθησης και ζωντανής συμμετοχής σε  

  έξι (6) παρουσιάσεις, καθώς και δυνατότητα  

  παρακολούθησης τουλάχιστον είκοσι (20)  

  μαγνητοσκοπημένων θεμάτων της επικαιρότητας,  

  μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του e- postirixis, 

  εντός ενός έτους από την ημερομηνία λήψης της απόφασης. 

 

800,00 ευρώ 

(άνευ ΥΠΑ 24%) 

     

 

                                                                      Μυτιλήνη  Μάιος 2020 

                    Ο συντάξας                                                                                       Η προϊσταμένη του Σμήματος                                                                                                                                 

 

          ΜΑΡΙΝΟ ΑΝΣΩΝΕΛΛΟ                                                                               ΠΕΛΑΓΙΑ ΑΡΑΜΒΟΓΛΟΤ 

 

 

http://www.4412.gr/


           

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                         Μυτιλήνη  Απρίλιος  2020 

ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ                          Αρ. Μελέτης: 3/2020          

Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ                                                               Κ.Α 00.6451.0000 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

                                      

                                          Β. ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

  

                                    1. υνδρομή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ΔήμοςΝΕΣ 

Α/Α ΠΑΡΕΦΟΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΟΟ ΕΣΗΙΑ 

ΠΡΟΒΑΗ 

(σε ευρώ) 

1. Δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις θεματικές ενότητες της 

ιστοσελίδας. 

 

 

2. Παροχή κωδικών πρόσβασης σε κάθε διοικητική ενότητα με 

απεριόριστη χρήση. 

 

 

3. Ενημέρωση για όλα τα νέα νομοθετήματα, τις αλλαγές στην 

Σράπεζα Πληροφοριών , τις νέες προκηρύξεις για τα 

προγράμματα χρηματοδοτήσεων και αποδελτίωση ΥΕΚ τευχών 

Α΄ και Β΄ και άμεση ενημέρωση μέσω e-mail. 

 

 

   

                                                                                    

                                                                                              ΤΝΟΛΟ  

 

                                                                                      

                                                                                            Υ.Π.Α 24% 

 

                                                                                     

                                                                                 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.. υνδρομή στην Διαδικτυακή πλατφόρμα της ΔήμοςΝΕΣ www.4412.gr  

 

 

Α/Α ΠΑΡΕΦΟΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΟΟ ΕΣΗΙΑ 

ΠΡΟΒΑΗ 

(σε ευρώ) 

1. Δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις θεματικές ενότητες της 

ιστοσελίδας. 

 

2.  

 Παροχή κωδικών πρόσβασης με απεριόριστη χρήση. 

 

3.  

 Δυνατότητα υποβολής οκτώ (8) ερωτημάτων 

 

   

                                                                                    

                                                                                              ΤΝΟΛΟ  

 

                                                                                      

                                                                                            Υ.Π.Α 24% 

 

                                                                                     

                                                                                 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 

 

 

 

3. υνδρομή στην Διαδικτυακή πλατφόρμα της ΔήμοςΝΕΣ "e-postirixis"  

 

 
Α/Α 

 
Παρεχόμενες υπηρεσίες 

 
Ποσό ετήσιας 
πρόσβασης 

 
 
1. 

 

  Δυνατότητα παρακολούθησης και ζωντανής συμμετοχής σε  

  έξι (6) παρουσιάσεις, καθώς και δυνατότητα  

  παρακολούθησης τουλάχιστον είκοσι (20)  

  μαγνητοσκοπημένων θεμάτων της επικαιρότητας,  

  μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του e- postirixis, 

  εντός ενός έτους από την ημερομηνία λήψης της απόφασης. 

 

     

                                                                                    

                                                                                              ΤΝΟΛΟ  

 

 

 

                                                                                     

                                                                                            Υ.Π.Α 24% 

 

 

 

                                                                                 

                                                                                ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 

 

 

                                                                                 Ο 

                                                                        ΠΡΟΥΕΡΩΝ 

                                                                 ΣΟΠΟ......................... 

                                                                       ........./......../2020 

 

http://www.4412.gr/
http://www.4412.gr/

