
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                        Μυτιλήνη  Μάιος 2020 

ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ                          Αρ. Μελέτης: 2/2020          

Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ                                                               Κ.Α 00.6452.0000 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                     ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ:  

                                                                                                                             1.240,00 ευρώ με Υ.Π.Α 24% 

 

                                                                               ΜΕΛΕΣΗ 

                                                        ΤΝΔΡΟΜΕ ΙΝΣΕΡΝΕΣ 

               "υνδρομή του Δήμου Μυτιλήνης στον ηλεκτρονικό ιστότοπο  "www.e-dimos.gr". 

 

 

                                                        1. ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στη συνδρομή στον ηλεκτρονικό ιστότοπο e-dimos.gr. Μέσω του 

συγκεκριμένου ιστοτόπου το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης θα έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται 

σε θέματα που αφορούν τις τρέχουσες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις.  

 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν : 

 

1. Δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις θεματικές ενότητές της  ιστοσελίδας νομικών πληροφοριών   e-

dimos.gr που αφορούν στο Ν.4412/16. 

2. Ανάρτηση και διαρκή επικαιροποίηση της Νομοθεσίας Δημοσίων υμβάσεων(Νόμοι, Τπουργικές 

Αποφάσεις, Εγκύκλιοι  Οδηγίες εφαρμογής του Δικαίου Αρμοδίων Αρχών). 

3. Ανάρτηση  της εκάστοτε διαμορφούμενης Νομολογίας του ΕΛ.ΤΝ. 

4. Ανάρτηση ενημερωτικών σημειωμάτων   της νομικής  ομάδας υποστήριξης  της ιστοσελίδας. 

5. Ανάρτηση πινάκων με αποτύπωση των βημάτων για την υλοποίηση δημοσίων συμβάσεων 

(προμηθειών, έργων, υπηρεσιών, μελετών). 

6. Ανάρτηση υποδειγμάτων Διακηρύξεων και Πράξεων που εκδίδονται κατά την υλοποίηση των 

συμβάσεων  καθώς και ειδικότερων κατόπιν υπόδειξης των χρηστών. 

7. ύστημα ερωτήσεων-απαντήσεων μέσω e-mail επί των θεματικών ενοτήτων της βάσης δεδομένων 

της ιστοσελίδας , με λήψη απάντησης από 1-3 ημέρες.  

8. υμβουλευτική υποστήριξη των συνδρομητών μέσω και άμεσης τηλεφωνικής επικοινωνίας  με  

έμπειρους συνεργάτες. 

9. ύνταξη συγγραφικών χωρίων με αναφορά στην Νομολογία που ερμηνεύει τις διατάξεις του 

Ν.4412/16. 
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10. Οι συνδρομητές τυγχάνουν ειδικών εκπτώσεων για τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά      

προγράμματα που διοργανώνονται. 

11. Ενότητα με τίτλο ‘‘ΔΙΑΚΗΡΤΞΕΙ-ΠΡΑΞΕΙ/ΑΠΟΥΑΕΙ ΕΓΚΡΙΗ ΕΛ.ΤΝ’‘, η οποία περιέχει διακηρύξεις  

ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΩΝ (και γενικότερα ΥΟΡΕΩΝ  που υποχρεούνται να 

εφαρμόζουν το Ν.4412/16) με  αντιστοίχιση  Πράξεων η Αποφάσεων  του Ελεγκτικού υνεδρίου με τις 

οποίες αυτές εγκρίνονται. 

12. Ενότητα με τίτλο ‘’ΟΜΟΕΙΔΕΙ ΤΜΒΑΕΙ’’, η οποία περιέχει Πράξεις και Αποφάσεις περί ομοειδών 

συμβάσεων προς αποφυγή  των κατατμήσεων οι οποίες καθιστούν τις δαπάνες μη νόμιμες κατά 

(ΠΑΓΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ) του ΕΛ.ΤΝ. 

 

Ενεργοποίηση της συνδρομής πραγματοποιείται με την παράδοση κωδικού χρήσης εκ μέρους της 

εταιρείας. 

Η πληρωμή της δαπάνης θα βαρύνει τον ΚΑ 00. 6452.0000 του οικονομικού έτους 2020. 

Σο ποσόν  της ετήσιας συνδρομής για πρόσβαση  στις ανωτέρω  υπηρεσίες   της  διαδικτυακής νομικής 

βάσης   ανέρχεται  στο ποσό των:  Φιλίων διακοσίων σαράντα  (1.240,00)  ευρώ συμπεριλαμβανομένου 

του Υ.Π.Α 24%. 

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

υπηρεσίας με ταυτόχρονη αποστολή    ηλεκτρονικά   κωδικού πρόσβασης   για απεριόριστο χρόνο 

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

αποστολή κωδικού πρόσβασης. 

 

                                                                      Μυτιλήνη  Μάιος 2020 

 

 

                    Ο συντάξας                                                                                       Η προϊσταμένη του Σμήματος      

                                                                                                                                               Προμηθειών  

 

         ΜΑΡΙΝΟ ΑΝΣΩΝΕΛΛΟ                                                                                  ΠΕΛΑΓΙΑ ΑΡΑΜΒΟΓΛΟΤ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                           Μυτιλήνη  Μάιος  2020 

ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ                           Αρ. Μελέτης:  2/2020                    

Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ                                                                  Κ.Α 00.6452.0000/2020 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                        ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ:   

                                                                                                                                1.240,00 ευρώ με Υ.Π.Α 24% 

  

 

                                           2. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ     

        

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΤΝΔΡΟΜΗ ΠΟΟ ΠΡΟΒΑΗ 

(σε ευρώ) 

  

  

    1. 

 

 

υνδρομή στον ηλεκτρονικό ιστότοπο E-DIMOS.GR 

 

 

1.000.00  

 

  

ΤΝΟΛΟ 

 

 

1.000.00  

  

Υ.Π.Α 24% 

 

 

  240,00  

  

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 

 

1.240,00  

 

 

 

                                                                      Μυτιλήνη  Μάιος  2020 

 

                    Ο συντάξας                                                                                       Η προϊσταμένη του Σμήματος      

                                                                                                                                               Προμηθειών  

 

          ΜΑΡΙΝΟ ΑΝΣΩΝΕΛΛΟ                                                                               ΠΕΛΑΓΙΑ ΑΡΑΜΒΟΓΛΟΤ 

           

 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                           Μυτιλήνη  Μάιος  2020 

ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ                           Αρ. Μελέτης:  2/2020                    

Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ                                                                  Κ.Α 00.6452.0000/2020 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                         

  

 

                                      3. ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΤΝΔΡΟΜΗ ΠΟΟ ΠΡΟΒΑΗ 

(σε ευρώ) 

  

  

    1. 

 

 

υνδρομή στον ηλεκτρονικό ιστότοπο E-DIMOS.GR 

 

 

  

ΤΝΟΛΟ 

 

 

  

Υ.Π.Α 24% 

 

  

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 

 

 

 

                                                                                                 Ο 

                                                                             ΠΡΟΥΕΡΩΝ 

 

                                                                   Σόπος........../............../2020 


