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ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών πρόσβασης σε 

διαδικτυακέςβάσεις δεδομένων της ΔήμοςΝΕΤ 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ 170/2021 

Ο Δήμαρχος Αγιάς 

Έχοντας λάβει 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 άρθρου 72 παρ.1ζ του Ν.3852/2010 

4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120 

5. Την ανάγκη του φορέα μας για την παροχή των κατωτέρω υπηρεσιών,μέσω 

των οποίων, το προσωπικό του φορέα μας εξασφαλίζει καθημερινή 

ενημέρωση σχετικά με τη νομοθετική και νομολογιακή επικαιρότητα, 

πρόσβαση σε θεματικές ενότητες, που προσφέρουν οργανωμένη, επίκαιρη 

πληροφόρηση και πρακτική βοήθεια στο καθημερινό έργο του και συντελούν 

σε ταχύτερες και αποτελεσματικότερες διαδικασίες ανάθεσης των δημοσίων 

συμβάσεων τουφορέα μας 

6. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του 

φορέα μας στο ΚΑ: 10-6142.08  

7. Το υπ’ αριθ. 6049/28-05-2021 πρωτογενές αίτημα του Τμήματος 

Προμηθειών (ΑΔΑΜ: 21REQ008689735 2021-05-31) 

8. α) Την υπ’ αριθ. 484/31-05-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

(ΑΔΑΜ:21REQ008689769 2021-05-31) και (ΑΔΑ:6552Ω6Ι-669) και β)τη 

βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω 

απόφασης 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. 

9. Την υπ’ αριθ. 6140/31-05-2021 Πρόσκληση του φορέα μας προς την εταιρία 

ΔΗΜΟΣΝΕΤ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Κύπρος) ΛΤΔγια την παροχή πρόσβασης σε 
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διαδικτυακές βάσεις δεδομένων, σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα αναφέρονται 

παρακάτω. 

10. Την προσφορά της ανωτέρω εταιρίας  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

1. Τη σύναψη σύμβασης με απευθείας ανάθεση με την εταιρία ΔΗΜΟΣΝΕΤ 

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Κύπρος) ΛΤΔ,που εδρεύει στον Αγ. 

ΑντώνιοΛευκωσίας (οδός Καλλιπόλεως και Ιφιγενείας 17, Τ.Κ. 1055, ΑΦΜ: 

10391504Α, Τμήμα Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών Κύπρου, τηλ. 

0035722496854) για την απόκτηση κωδικών πρόσβασης του φορέα μας στις 

παρακάτω διαδικτυακές βάσεις δεδομένων: 

 

 

Ι. Βάση δεδομένων «4412.gr» 

Στη βάση δεδομένων που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.4412.gr και αφορά αποκλειστικά τις δημόσιες συμβάσεις του 

Ν.4412/2016. Στην εν λόγω βάση βρίσκονται οι ακόλουθες θεματικές ενότητες: 

 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣΑΕΠΠ 

 ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 

 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

 ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 ΕΣΗΔΗΣ-ΚΗΜΔΗΣ-ΕΑΑΔΗΣΥ-ΜΗΠΥΔΗΣΥ 

 ΕΡΓΑ- ΜΕΛΕΤΕΣ (ΑΠΟ 08.08.2016) 

 

Μέσω της βάσης δεδομένων παρέχεται:  

1.Νομοθεσία, νομολογία (συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων της ΑΕΠΠ), 

αλλά και επιπλέον ενημερωτικά κείμενα για τις δημόσιες συμβάσεις, οργανωμένα 

με συστηματικό τρόπο και κατηγοριοποίηση.  

2.Κατηγοριοποιημένες διακηρύξεις διαγωνισμών φορέων που ολοκληρώθηκαν 

και η σχετική διαδικασία κρίθηκε νόμιμη κατά τον προσυμβατικό έλεγχο του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

3.Γλωσσάρι δημοσίων συμβάσεων με πολύ αναλυτική κατηγοριοποίηση 

συγκεκριμένων δημοσίων συμβάσεων, σε επίπεδο λήμματος.  

4. Δυνατότητα υποβολής είκοσι (20) ερωτημάτων.  

 

Οι όροι χρήσης της βάσης δεδομένων περιγράφονται αναλυτικά στη διεύθυνση 

www.4412.gr. 

 

2. Η πρόσβαση του φορέα μας στις ανωτέρω βάσεις δεδομένων και στις 

υπηρεσίες τους γίνεται μέσω κωδικών, που είναι μοναδικοί για κάθε φορέα. Οι 

κωδικοί αυτοί εξασφαλίζουν την είσοδο στιςβάσεις δεδομένων και τη χρήση 

http://www.4412.gr/
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όλων των δυνατοτήτων τους. Η παροχή της υπηρεσίας συνίσταται ουσιαστικά 

στη δυνατότητα χρήσης της βάσης δεδομένων. 

 

3. Η σύμβαση θα είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών και θα αρχίζει από την 

ημερομηνία υπογραφής της.  

 

4. Η συνολική αξία των ανωτέρω υπηρεσιών περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα: 

Παρεχόμενες υπηρεσίες: Βάση δεδομένων 4412.gr (www.4412.gr) Ποσό ετήσιας 
Πρόσβασης 
Χωρίς ΦΠΑ 

Δυνατότητα απεριόριστης πρόσβασης για ένα έτος στις υπηρεσίες που 
προσφέρει η βάση δεδομένων4412.gr, όπως περιγράφονται παραπάνω και 
υποβολή είκοσι (20) ερωτημάτων. 

2.000,00€ 

 

ΦΠΑ 24% 
480,00 

 
Σύνολο: 

 

2.480,00€ 

 

 

 

Η αμοιβή καταβάλλεται με την παράδοση των ανωτέρω κωδικών και αφορά 

ακριβώς την απόκτηση των κωδικών αυτών. 

5. Με την παράδοση των κωδικών αρμόδια επιτροπή καλείται να διαπιστώσει εάν 

οι κωδικοί λειτουργούν κανονικά και εξασφαλίζουν την πρόσβαση σε όλες τις 

ενότητες της εφαρμογής.   

 

                                                                                  Ο Δήμαρχος Αγιάς 

 

Γκουντάρας Αντώνιος 

 

http://www.4412.gr/
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