ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓ. ΑΝΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Συνδρομή τεχνικής υποστήριξης
προγράμματος "ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ"»
Αριθμ. Τεχν. Περιγραφής 3/2021

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την υπηρεσία, «Συνδρομή τεχνικής υποστήριξης προγράμματος
"ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ"», για τις ανάγκες λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓ. ΑΝΝΑΣ.
Η υπηρεσία εν γένει περιλαμβάνει την έγκυρη, άμεση, ολοκληρωμένη νομική πληροφόρηση, τη βελτίωση και
αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον Δημότη και πολίτη, με σκοπό την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση .
Ειδικότερα η υπηρεσία περιλαμβάνει:
K.A.: 00.6451.0002
A/A
CPV
1
79980000-7

Περιγραφή υπηρεσίας προς εκτέλεση
Συνδρομή άνευ χρονικού περιορισμού πρόσβασης στην πλήρη
βάση, στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη Δήμων και στην τεχνική
πολεοδομική βάση του προγράμματος " Νομοτέλεια"



Παρέχεται 1ον:



2ον:



3ον:



4ον:


5ον:
Επιπλέον παρέχονται:

Ιδιαίτερα προσφέρεται:

Επιπρόσθετα:

Ενώ:
Χρόνος ενημέρωσης βάσης:

Μον. Μέτρ. Ποσότ. Ποσό+ΦΠΑ
ΤΕΜ.
1,00
1.116,00

πρόσβαση με δύο κωδικούς σε ηλεκτρονική μορφή στην πλήρη βάση Νομικών-Διοικητικών
Πληροφοριών ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ μέσω διαδικτύου
πρόσβαση με έναν κωδικό σε ηλεκτρονική μορφή στην βάση «Τεχνική- Πολεοδομική
Πληροφοριών ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ μέσω διαδικτύου.
πρόσβαση σε ηλεκτρονική μορφή στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Δήμων
ενημέρωση και ανάλυση μέσω newsletters της επίκαιρης Νομοθεσίας και Νομολογίας, που
αφορούν ΟΤΑ
υποστήριξη για τη λειτουργία της Νομοτέλεια τηλεφωνικά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
σε ηλεκτρονική μορφή τα βιβλία σχετικά με έσοδα,δαπάνες και δημόσιες συμβάσεις Δήμων,
μισθολογικό,συνταξιοδοτικό και υπηρεσιακό καθεστώς του προσωπικού των Ο.Τ.Α. και τη
νέα προσθήκη Διοίκηση & Λειτουργία των ΟΤΑ & Νομ.Προσ. Του κ. Θεοδώρου Ιωάννη.
Φιλική αναζήτηση εγγράφων, 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
Το κάθε νομοθέτημα εμφανίζεται σε πλήρες κείμενο ή σε άρθρα,στη μορφή που ισχύει με τις
τυχόν αντικαταστάσεις,τροποποιήσεις,συμπληρώσεις από νεώτερα και όπου απαιτείται
σημειώσεις κάτω από άρθρα,παραγράφους αλλά και δυνατότητα πρόσβασης στο αρχικό.
Γίνεται και συσχέτιση μεταξύ συναφών διατάξεων
Η καταχώρηση των νέων νομοθετημάτων γίνεται το αργότερο σε 2 μέρες από την
ημερομηνία του ΦΕΚ,ενών η επεξεργασία των νομοθετημάτων ολοκληρώνεται το αργότερο
σε πέντε ημέρες.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης είναι 1.116,00 ευρώ και αφορά Η υπηρεσία κρίνεται απαραίτητη για
την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου,καθόσον το θεματικό ευρετήριο της
βάσης είναι εκτεταμένο και ειδικότερα σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης και περιλαμβάνει το σύνολο της εθνικής και
ευρωπαϊκής νομοθεσίας & νομολογίας..
Η υπηρεσία είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓ. ΑΝΝΑΣ, του
οικονομικού έτους 2021, στους ακόλουθους Κ.Α:
K.A.
00.6451.0002

Περιγραφή
Συνδρομή τεχνικής υποστήριξης προγράμματος "ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ"

Προϋπ/σμός
1.200,00 €

Όσον αφορά το νομικό πλαίσιο θα ισχύσουν :
1. Το άρ. 54 & άρ. 118 παρ. 2 Ν. 4412/2016
2. Το άρ. 86 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρ. 58 παρ. 2 περιπτ. α΄και β΄ Ν. 3852/2010
3. Το άρ. 22 παρ. 3 Ν. 3563/2007
4. Το άρ. 209 παρ. 9 Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρ. 377 Ν. 4412/2016
Λίμνη, 18/3/2021
Θεωρήθηκε
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ.
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ,ΛΟΓ/ΡΙΟΥ &
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Συντάχθηκε
Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚ.

ΔΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΔΕ/ΔΙΟΙΚ.
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