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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
Αριθμ.Πρωτ.: 70/08-04-2020

Θέμα: «Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών από διαδικτυακή βάση δεδομένων
ΟΤΑ και νομικών τους προσώπων»

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ 67/2020
Ο Δήμαρχος Αγιάς
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120
4. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (Α’87), όπως τροποποιήθηκε από το
άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (Α’133)
5. Την υπ’ αριθμ. 204/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς περί «Ψήφισης
Προϋπολογισμού, Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης – Στοχοθεσίας και Ετήσιου
Τεχνικού Προγράμματος Έργων, οικονομικού έτους 2020»
6. Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών
7. Το

υπ’

αριθ.

3167/07-04-2020

πρωτογενές

αίτημα

του

Γραφείου

Δημάρχου

(ΑΔΑΜ:20REQ006535419 2020-04-07)
8. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στον
ΚΑ: 02.10.6142.08
9. α)Την υπ’ αριθ. 302/07-04-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:62ΙΙΩ6Ι-ΧΨΛ
ΑΔΑΜ:20REQ006535440 2020-04-07))και β)τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της
Οικονομικής

Υπηρεσίας,

επί

της

ανωτέρω

απόφασης

(ή

πρότασης)

ανάληψης

υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της
παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο
Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 302
10. Την υπ΄αριθ. 3177/07-04-2020 Πρόσκληση του Δήμου μας προς την εταιρεία
ΔήμοςΝΕΤ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ- Υποκατάστημα Ελλάδας
11. Την προσφορά της εταιρίας ΔήμοςΝΕΤ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-Υποκατάστημα Ελλάδας
που αφορά ειδική διαδικτυακή εφαρμογή, με θέματα που αφορούν τους ΟΤΑ. Η
εφαρμογή περιλαμβάνει πρακτικές και εύχρηστες θεματικές ενότητες, οι κυριότερες
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από τις οποίες είναι: Αποφάσεις ΑΕΠΠ, συγκεκριμένα είδη συμβάσεων, προμήθειεςυπηρεσίες, διαδικασίες ανάθεσης, γενικοί κανόνες,
δικαιούμενοι

συμμετοχής,

διαδικασίας, εκτέλεση
Μελέτες

(από

προετοιμασία

προσφορές-δικαιολογητικά

σύμβασης,

08.08.2016).

–

δημοσιότητα,

συμμετοχής,

διεξαγωγή

ΕΣΗΔΗΣ-ΚΗΜΔΗΣ-ΕΑΑΔΗΣΥ-ΜΗΠΥΔΗΣΥ,
Επίσης,

περιλαμβάνει

νομοθεσία,

Έργα-

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 Συνεδρίου. Γλωσσάρι δημοσίων συμβάσεων με πολύ αναλυτική
κατηγοριοποίηση

συγκεκριμένων

δημοσίων

συμβάσεων,

σε

επίπεδο

λήμματος.

Δυνατότητα υποβολής ερωτημάτων.

ΑΠ Ο Φ ΑΣ Ι ΖΟ ΥΜ Ε
1. Την απευθείας ανάθεση για την απόκτηση κωδικού πρόσβασης του Δήμου στη
βάση δεδομένων «4412.gr», ποσού 2.480,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ

24%,

Ελλάδας,

στην
που

εταιρία

εδρεύει

ΔήμοςΝΕΤ

στην

οδό

1ο

ΒΑΣΗ

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-Υποκατάστημα

Χλμ.

Θέρμης

-Πανοράματος,

Θέρμη

Θεσσαλονίκης, ΑΦΜ: 997998663, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310486263.
2. Η εφαρμογή περιλαμβάνει πρακτικές και εύχρηστες θεματικές ενότητες, οι
κυριότερες από τις οποίες είναι Αποφάσεις ΑΕΠΠ, συγκεκριμένα είδη συμβάσεων,
προμήθειες-υπηρεσίες,

διαδικασίες ανάθεσης,

γενικοί κανόνες, προετοιμασία –

δημοσιότητα, δικαιούμενοι συμμετοχής, προσφορές-δικαιολογητικά συμμετοχής,
διεξαγωγή

διαδικασίας,

εκτέλεση

σύμβασης,

ΕΣΗΔΗΣ-ΚΗΜΔΗΣ-ΕΑΑΔΗΣΥ-

ΜΗΠΥΔΗΣΥ, Έργα-Μελέτες (από 08.08.2016) κα. Επίσης, περιλαμβάνει νομοθεσία,
νομολογία (συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων της ΑΕΠΠ), αλλά και επιπλέον
ενημερωτικά

κείμενα

συστηματικό

τρόπο

για
και

τις

δημόσιες

συμβάσεις,

κατηγοριοποίηση.

οργανωμένα

Κατηγοριοποιημένες

επίσης

με

διακηρύξεις

διαγωνισμών φορέων που ολοκληρώθηκαν και η σχετική διαδικασία κρίθηκε
νόμιμη κατά τον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Γλωσσάρι
δημοσίων

συμβάσεων

με

πολύ

αναλυτική

κατηγοριοποίηση

συγκεκριμένων

δημοσίων συμβάσεων, σε επίπεδο λήμματος. Δυνατότητα υποβολής ερωτημάτων.
3. Οι υπηρεσίες παρέχονται μέσω της χρησιμοποίησης διαδικτυακής εφαρμογής, η
οποία παρέχεται μέσω του ίντερνετ. Η αμοιβή καταβάλλεται με την παράδοση του
κωδικού πρόσβασης που «ξεκλειδώνει» την εφαρμογή, από την εταιρία στο Δήμο
και αφορά ακριβώς την απόκτηση του κωδικού αυτού. Η παροχή της υπηρεσίας
συνίσταται ουσιαστικά στη δυνατότητα χρησιμοποίησης της εφαρμογής. Η σύμβαση
είναι διάρκειας ενός έτους και αρχίζει από σήμερα.
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4. Με την παράδοση των κωδικών ο αρμόδιος προϊστάμενος καλείται να διαπιστώσει
εάν οι κωδικοί λειτουργούν κανονικά και εξασφαλίζουν την πρόσβαση σε όλες τις
Θεματικές Ενότητες της εφαρμογής.

Ο Δήμαρχος Αγιάς

Γκουντάρας Αντώνης

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ANTONIOS
GKOUNTARAS
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