
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΑΑΝΝΑΑΡΡΤΤΗΗΤΤΕΕΟΟ  ΣΣΤΤΟΟ  ΔΔΙΙΑΑΔΔΙΙΚΚΤΤΥΥΟΟ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                             

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ                                                   Σίνδος, 15/06/2020 

Διεύθυνση Οικονομικών                         ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  661 

Υπηρεσιών                                                                   ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:    9544 

Τμήμα Προϋπολογισμού 

Λογιστηρίου και Προμηθειών 

 Ταχ. Δ/νση:   Πλ. Δημοκρατίας 1, 

                      57400 Σίνδος. 

Πληροφορίες: Σαμαρά Ελιζαμπέτ 

Τηλ.: 2313-300-500 (εσωτ. 520) 

Fax:  2310-586-849 

E-mail: e.samara@dimosdelta.gr  

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την ετήσια 

ανανέωση της συνδρομής στη βάση πληροφοριών ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ, 

προϋπολογισμού 1.860,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με 

απευθείας ανάθεση 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ 

 

Έχοντας υπ’ όψιν: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 

3) Τις διατάξεις του Ν.4555/2016 

4) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με 

την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την 

περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

5) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 

3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

6) Την αναγκαιότητα ανανέωσης της υφιστάμενης συνδρομής. 

7) Την από 02-06-2020 τεχνική περιγραφή της Διεύθυνσης Οικονομιών Υπηρεσιών. 

8) Την υπ’ αριθ. 602/8871/2020 προηγούμενη απόφασή μας, με την οποία εγκρίθηκε 

η δαπάνη και διατέθηκε πίστωση ύψους € 1.860,00 από τον Κ.Α. 02.00.6451.008 

και η οποία έλαβε μοναδικό αριθμό καταχώρησης στα λογιστικά βιβλία και στο ΠΣ 

του Δήμου Δέλτα α/α 296/2020 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

Εγκρίνουμε τη διενέργεια της  ετήσιας ανανέωσης της «συνδρομής στη βάση 

πληροφοριών ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ» της εταιρείας ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, προϋπολογισμού 1.500,00 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 1.860,00 

ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και 
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κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 

τιμής σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του παραρτήματος Α’. 

Η παρούσα θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο του Δήμου Δέλτα. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ν. ΙΩΑΝΝΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

«ΔΗΜΟΣΝΕΤ» 

  
 
 Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην ανανέωση της ετήσιας συνδρομής του Δήμου 
Δέλτα στην ηλεκτρονική βάση πληροφοριών  ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ της εταιρείας ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ ΒΑΣΗ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΚΥΠΡΟΣ) ΛΤΔ η οποία διατηρεί υποκατάστημα στην Ελλάδα. 
Μέσω της βάσης πληροφοριών το προσωπικό του Δήμου έχει πρόσβαση σε όλες τις θεματικές 
ενότητες οι οποίες αφορούν μεταξύ άλλων τα οικονομικά των Ο.Τ.Α. (δαπάνες, έσοδα, 
προϋπολογισμός, προμήθειες κλπ), θέματα προσωπικού (προσλήψεις άδειες, αποδοχές κλπ), 
διαδικασίες ανάθεσης έργων και μελετών, κ.α.  
 Με την πρόσβαση στην βάση πληροφοριών της ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ επιτυγχάνεται συνεχής 
ενημέρωση αναφορικά με τις αλλαγές που επέρχονται στο νομικό καθεστώς που διέπει τη 
λειτουργία των Ο.Τ.Α., ενώ παρέχεται και πρόσβαση σε υποδείγματα διοικητικών πράξεων καθώς 
και σε πίνακες με αποτύπωση των βημάτων για την υλοποίηση δημοσίων συμβάσεων (προμηθειών, 
έργων, υπηρεσιών, μελετών). Επιπλέον παρέχεται πρόσβαση σε άρθρα της επιστημονικής ομάδας 
της ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ στα οποία αναλύονται επίκαιρα θέματα. 
 Επίσης σε καθημερινή βάση παρέχεται πρόσβαση στο Ενημερωτικό Δελτίο που 
περιλαμβάνει όλους τους νόμους, τις εγκυκλίους, τις αποφάσεις, τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί και 
δημοσιευτεί μέσα στην ημέρα.  

Η πρόσβαση του προσωπικού του Δήμου στις προαναφερθείσες θεματικές ενότητες 
κρίνεται αναγκαία εξαιτίας της πολυπλοκότητας και των συνεχών αλλαγών στο νομοθετικό πλαίσιο 
που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις. 
 Η πληρωμή της δαπάνης θα βαρύνει τον ΚΑ 02.00.6451.008 «Συνδρομή στην ηλεκτρονική 
βάση πληροφοριών ''ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ΄΄ 2020-2021» του ετήσιου προϋπολογισμού του Δήμου Δέλτα και 
θα καλυφθεί από ίδια έσοδα, σύμφωνα με τα παρακάτω: 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 

Πληροφορίες:   Ε. Σαμαρά 
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας  
 574 00 ΣΙΝΔΟΣ 
Τηλέφωνο: 2313.300.500 
Fax:                  2310.586.849 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

α/α ΥΠΗΡΕΣΙΑ CPV Ποσό σε € 
 

1 Ετήσια συνδρομή  στην ηλεκτρονική βάση 
πληροφοριών «ΔΗΜΟΣΝΕΤ» 

79980000-7 
1.500,00 

 ΦΠΑ 24%  360,00 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  1.860,00 

 
 Η ετήσια ανανέωση της συνδρομής θα αφορά απεριόριστο χρόνο χρήσης των υπηρεσιών 
της ιστοσελίδας στη διάρκεια ενός έτους από την ανάρτηση της απόφασης ανάθεσης στο 
πρόγραμμα «Διαύγεια» και σε κάθε περίπτωση όχι πριν την 9η Ιουλίου 2020 καθώς η υφιστάμενη 
συνδρομή λήγει στις 08/07/2020. 
 Το κόστος της συνδρομής θα εξοφληθεί σε δύο ισόποσες δόσεις. Η πρώτη δόση θα αφορά 
το πρώτο εξάμηνο της παρασχεθείσας υπηρεσίας και η δεύτερη δόση θα αφορά το δεύτερο 
εξάμηνο της παρασχεθείσας υπηρεσίας. 

 
 

Σίνδος 02/06/2020 
 
 

         Η συντάξασα     Η αν. προϊσταμένη διεύθυνσης 

 
Σαμαρά Ελιζαμπέτ           Παπαγεωργίου Φωτεινή 

 

ΑΔΑ: 61ΟΓΩ9Ι-ΙΔΛ


		2020-06-15T12:55:34+0300
	Athens




