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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/21-5-2013
Από το πρακτικό 7/21-5-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στην Ελαφόνησο σήμερα την 21 του μηνός ΜΑΪΟΥ του έτους 2013 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα
11:00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα
συνεδριάσεων, ύστερα από την με αριθμό

585/17-5-2013 πρόσκληση του Προέδρου του

Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αρώνη Γεωργίου, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων
του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στο Δήμαρχο, στους Δημ. Συμβούλους, σύμφωνα με το
άρθρο 95 του Δ. Κ. Κ. (Ν. 3463/2006-ΦΕΚ Α΄ 114/2006), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα
θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Ψαρομμάτης και από τους Δημοτικούς
Συμβούλους ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ (Δικαιολογημένα απούσα)

ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (Δικαιολογημένα απών)

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
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ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Πρόεδρος του Δ.Σ. αφού διαπίστωσε την ύπαρξη της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο να εισηγηθεί το 7ο θέμα
Αριθ. αποφ. 36/2013
7ο ΘΕΜΑ: ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
Ο Δήμαρχος εισηγούμενος το θέμα είπε:
Οι περισσότεροι οργανισμοί αλλά και ιδιώτες έχουν γίνει συνδρομητές στην Νομική Βάση
Πληροφοριών «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ»
Η πλήρης ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» καλύπτει το σύνολο της εθνικής
και ευρωπαϊκής νοµοθεσίας και νοµολογίας, περιέχοντας περισσότερα από 750.000 έγγραφα.
Ειδικότερα η ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ περιλαµβάνει:
• Εθνική νοµοθεσία από την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους, καλύπτοντας το ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ
ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. Το νοµοθέτηµα εµφανίζεται κωδικοποιηµένο, στη µορφή που
ισχύει σήµερα, συσχετίζεται µε τις εξουσιοδοτικές διατάξεις και τις ερµηνευτικές εγκυκλίους και
ταξινομείται σε ειδικό θέµα. Καταχωρείται καθηµερινά το σύνολο σχεδόν των κειµένων που
δημοσιεύονται στα Α, Β, ∆, ΑΑΠ, ΥΟ∆∆ και ∆ΙΑ∆ΗΣΥ τεύχη ΦΕΚ καθώς και οι µη
δηµοσιευόµενες στο ΦΕΚ ΣΣΕ.
• Εγκύκλιοι, Αποφάσεις Ανεξάρτητων αρχών και λοιπά έγγραφα διαφόρων οργανισµών.
Ειδικότερα υπάρχει πλήρης ενηµέρωση µε Εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. , τις Εγκυκλίους της Γενικής
∆ιεύθυνσης Φορολογίας, τις Εγκυκλίους του Ι.Κ.Α., Ο.Α.Ε.Ε., Ο.Γ.Α. και του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τις Εγκυκλίους άλλων Υπουργείων και Οργανισµών
που δηµοσιεύονται στο ∆ΙΑΥΓΕΙΑ.
• Εθνική Νοµολογία ΟΛΩΝ των κλάδων δικαίου και συγκεκριµένα καταχωρείται το ΣΥΝΟΛΟ
των αποφάσεων των Ανώτατων ∆ικαστηρίων (αποφάσεις του Α.Π. πολιτικές και ποινικές, του ΣτΕ
και του ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ) σε ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ, καθώς και απόσπασµα ή το
πλήρες κείµενο των σηµαντικότερων αποφάσεων κατώτερων δικαστηρίων. Σηµαντικές αποφάσεις
θεωρούνται, κατά τεκµήριο, όλες όσες δηµοσιεύονται στα 40 περίπου νοµικά περιοδικά. Για κάθε
απόφαση εξάγεται περίληψη, συσχετίζεται µε την αντίστοιχη νοµοθεσία και ταξινοµείται σε
αντίστοιχα θέµατα.
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• Παρακολούθηση και ενηµέρωση µε τη νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία
περιλαµβάνει ΟΛΑ τα είδη εγγράφων που δηµοσιεύονται στην επίσηµη εφηµερίδα (κανονισµοί,
οδηγίες, προγράµµατα, αποφάσεις, γνωµοδοτήσεις κλπ) και µε πλήρη συσχέτιση µεταξύ
νοµοθεσίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελληνικής Νοµοθεσίας.
• Συστηµατική παρακολούθηση και ενηµέρωση µε τη νοµολογία των ∆ικαστηρίων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες συσχετίζονται µε την αντίστοιχη νοµοθεσία
Το θεµατικό ευρετήριο της βάσης είναι ιδιαίτερα εκτεταµένο περιλαµβάνοντας περισσότερα από
30.000 θέµατα Η αναζήτηση των εγγράφων είναι φιλική και πραγµατοποιείται µε πολλούς τρόπους
και συγκεκριµένα:
• Περιήγηση σε Θεµατικό Ευρετήριο
• Αναζήτηση µε αριθµό, είδος εγγράφου
• Αναζήτηση µε αριθµό ΦΕΚ
• Αναζήτηση µε λέξη ή/και φράση στην περίληψη και στο κείµενο των εγγράφων
• Αναζήτηση µε λέξη στο θεµατικό ευρετήριο.
Η ενηµέρωση της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ µε νέα κείµενα πραγµατοποιείται καθηµερινά και άµεσα από
την ηµεροµηνία δηµοσίευσης των αποφάσεων.
ΕΠΙΠΛΕΟΝ :
Α) ∆ίδεται την δυνατότητα στους χρήστες της βάσης µας, να δηµιουργήσουν ατοµικό αρχείο,
βάζοντας στα προσωπικά αποθηκευµένα έγγραφα όσα κείµενα κάθε φορά θέλουν να
παρακολουθούν και να είναι άµεσα προσβάσιµα
Β) παρέχεται υποστήριξη – βοήθεια στην αναζήτηση κειµένων της βάσης µας από 08.30 – 16.00
καθηµερινά από ∆ευτέρα- Παρασκευή
Γ) αποστέλεται εβδοµαδιαία newsletters µε την επίκαιρη Νοµοθεσία & Νοµολογία που αφορά
τους ΟΤΑ
∆)Στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη ∆ήµων , υπάρχει πληθώρα υλικού µε την επιµέλεια του Κου
Θεοδώρου ,που αφορά ανάλυση & πρακτικά θέµατα για ΕΣΟ∆Α- ∆ΑΠΑΝΕΣ –ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΟΤΑ ,και για όποια Νοµοθετήµατα η ∆ικαστικές αποφάσεις αφορούν ∆ήµους , ο Κύριος
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Θεοδώρου κάνει Νοµική ερµηνεία – ανάλυση ,η οποία καταγράφεται στην Βιβλιοθήκη ∆ήµων &
αποστέλλεται στα e-mail των newsletters
Η επιβάρυνση για τον Δήμο θα είναι η εξης:

Παρεχόµενες Υπηρεσίες

Ετήσιο Κόστος (€)

Ετήσια συνδροµή άνευ χρονικού περιορισµού πρόσβασης µε

700

• Έναν (1) κωδικό στην Πλήρη βάση & στην Ηλεκτρονική
Βιβλιοθήκη ∆ήµων
• Η προσφορά ∆ΕΝ περιλαµβάνει φπα 23%.
• Η τελική τιµή είναι 861 ευρώ και το φπα είναι 161 ευρώ
Η σύµβαση θα είναι ενός (1) έτους
Προκειμένου να αξιοποιήσουμε για ένα χρόνο τις υπηρεσίες της παραπάνω εταιρίας χρειάζεται να
εγγραφούμε συνδρομητές.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την εγγραφή του Δήμου μας

στις Υπηρεσίες

Ψηφιακής Υποστήριξης
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μετά το πέρας της οποίας το Δ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
•

Εγκρίνει την εγγραφή του Δήμου Ελαφονήσου στην ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

«ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» Για τον σκοπό αυτό υπάρχει πίστωση στον ΚΑ 00.6451 με τίτλο
«Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα» του εκτελούμενου προϋπολογισμού
οικ. Έτους 2013.
•

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες.

Η απόφαση αυτή του ΔΣ έλαβε α.α. 36/2013 και αποτελεί ακριβές απόσπασμα από το πρακτικό
7/21-5-2013 που αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Σ. Αρώνης

Ο Γραμματέας
ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Τα Μέλη
ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ - ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

