
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             ΑΑΝΝΑΑΡΡΤΤΗΗΤΤΕΕΟΟ  ΣΣΤΤΟΟ  ΔΔΙΙΑΑΔΔΙΙΚΚΤΤΥΥΟΟ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                             
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ                                                                  Σίνδος, 14/03/2022 
Διεύθυνση Οικονομικών                         ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  306 
Υπηρεσιών                                                                                                ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:    4696 
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 συνδρομή του Δήμου 

στη διαδικτυακή βάση πληροφοριών της «Σ.ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ Μ.Ε.Π.Ε.» 2022-2023, 
προϋπολογισμού 1.860,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, 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 για εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή στην ανωτέρω διαδικτυακή βάση 

πληροφοριών. 

7) Την από 23-02-2022 τεχνική περιγραφή της Διεύθυνσης Οικονομιών Υπηρεσιών. 

8) Την υπ’ αριθ. 291/4325/09-03-2022 προηγούμενη απόφασή μας, με την οποία εγκρίθηκε η 

δαπάνη και διατέθηκε πίστωση ύψους € 1.860,00 από τον Κ.Α. 02.00.6451.002 και η οποία 

έλαβε μοναδικό αριθμό καταχώρησης στα λογιστικά βιβλία και στο ΠΣ του Δήμου Δέλτα α/α 

106/2022 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  
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Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «Ετήσια συνδρομή του Δήμου στη διαδικτυακή 

βάση πληροφοριών της «Σ.ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ Μ.Ε.Π.Ε.» 2022-2023», προϋπολογισμού1.860,00 ευρώ,  

με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 

Β.  Εγκρίνουμε τα έγγραφα της σύμβασης (Τεχνική περιγραφή – Ενδεικτικός προϋπολογισμός) για 

την υπηρεσία με τίτλο «Ετήσια συνδρομή του Δήμου στη διαδικτυακή βάση πληροφοριών της 

«Σ.ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ Μ.Ε.Π.Ε.» 2022-2023» τα οποία επισυνάπτονται στο  παράρτημα της παρούσης. 

 

H ανάθεση θα εκτελεστεί μετά από αποστολή αντίστοιχης πρόσκλησης. 

Η παρούσα θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο του Δήμου Δέλτα. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ν. ΙΩΑΝΝΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ        
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Ταχ.Δ/νση:     Πλ.Δημοκρατίας 
                         Τ.Κ. 57400 
Πληροφορίες: Σαμαρά Ελιζαμπέτ                                                          
Τηλέφωνο:      2313300520                                                                      
FAX:                  2310 586849                                                                                                                                                                                                                                                                
Email: e.samara@dimosdelta.gr                                                               

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΒΑΣΗ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ «Σ.ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ Μ.Ε.Π.Ε.» 2022-2023 

 
 
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την εγγραφή του Δήμου, μέσω ετήσιας συνδρομής, στη 
διαδικτυακή βάση πληροφοριών  της εταιρείας «Σ.ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ Μ. Ε.Π.Ε.» 
Μέσω της συνδρομής στην ανωτέρω βάση πληροφοριών το προσωπικό του Δήμου θα έχει 
πρόσβαση στο σύνολο των δεδομένων όπως θέματα δομής, οργάνωσης, λειτουργίας και θεσμικό 
πλαίσιο που αφορούν  τους Ο.Τ.Α. με θεματολογία αναφορικά με Οικονομικά θέματα, θέματα 
Δημόσιων Συμβάσεων, θέματα Ελεγκτικού Συνεδρίου, θέματα Νομικών Προσώπων, θέματα 
Διοίκησης και Διοικητικής Λειτουργίας των ΟΤΑ, θέματα Προσωπικού ΟΤΑ και θέματα Διαχείρισης 
Περιουσίας.  
Η πρόσβαση του προσωπικού του Δήμου στις προαναφερθείσες θεματικές ενότητες κρίνεται 
αναγκαία εξαιτίας της πολυπλοκότητας και των συνεχών αλλαγών στο νομοθετικό πλαίσιο που 
διέπει τους ΟΤΑ. 
Με την πρόσβαση στην βάση πληροφοριών της «Σ.ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ Μ. Ε.Π.Ε.» 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, και 
παρέχονται  οδηγίες υλοποίησης διαδικασιών με παράθεση βημάτων. Επιπλέον παρέχεται 
πρόσβαση σε άρθρα της επιστημονικής ομάδας στα οποία αναλύονται επίκαιρα θέματα, και σε 
νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του Συμβουλίου 
της Επικρατείας. Μέσω ενός «ημερολογίου ενεργειών» προβάλλονται οι υποχρεώσεις των ΟΤΑ σε 
θέματα φορολογικά, οικονομικά, διοικητικά, ασφαλιστικά, θέματα εσόδων-εισπράξεων και θέματα 
προσωπικού. 
Μέσω της επιλογής «εργαλεία» παρέχονται εργαλεία για : 

- τον υπολογισμό των ανταποδοτικών τελών ύδρευσης 
- τον υπολογισμό των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και 
- εργαλείο ελέγχου συμμόρφωσης του προϋπολογισμού βάσει των οδηγιών της εκάστοτε ΚΥΑ 

για την κατάρτισή του.  
 
Στα πλαίσια της ετήσιας συνδρομής θα παρέχεται η δυνατότητα υποβολής γραπτών ερωτημάτων 
τόσο για θέματα δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών όσο και των λοιπών 
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θεματικών ενοτήτων της βάσης πληροφοριών «Σ.ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ Μ. ΕΠΕ.» (πλην θεμάτων που 
αφορούν σε τεχνικά έργα και σε μελέτες/ λοιπές συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες) 
 
Τέλος η εταιρεία στα πλαίσια ενημέρωσης των συνδρομητών διοργανώνει ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα τηλεκπαιδεύσεις (online ενημερώσεις και online σεμινάρια) για την αντιμετώπιση των 
επίκαιρων θεμάτων. Οι online ενημερώσεις θα παρέχονται δωρεάν ανεξάρτητα του αριθμού των 
χρηστών, θα δίνεται η δυνατότητα υποβολής γραπτών ερωτημάτων, θα μαγνητοσκοπούνται και θα 
αναρτώνται στην ιστοσελίδα για ασύγχρονη παρακολούθηση. Στα online σεμινάρια θα γίνεται 
ζωντανή παρακολούθηση των εισηγήσεων, θα δίνεται η δυνατότητα υποβολής γραπτών – 
προφορικών ερωτημάτων, και θα δίνεται δυνατότητα λήψης υλικού των παρουσιάσεων. Στα online 
σεμινάρια θα παρέχεται δωρεάν ένας (1) κωδικός πρόσβασης για ένα (1) άτομο  ενώ θα παρέχεται η 
δυνατότητα παροχής περισσότερων κωδικών πρόσβασης με επιπλέον κόστος.   
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 02.00.6451.002 «Συνδρομή στην ηλεκτρονική βάση πληροφοριών 
“ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ”» του ετήσιου προϋπολογισμού του Δήμου Δέλτα έτους 2022 και θα καλυφθεί από 
ίδια έσοδα. 
Η ετήσια συνδρομή θα περιλαμβάνει  

 Απεριόριστο χρόνο πρόσβασης στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας για ένα έτος από την 

ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. 

 Δικαίωμα υποβολής έως 30 γραπτών ερωτημάτων. Σε περίπτωση εξάντλησης του ανωτέρου 

αριθμού ερωτημάτων, σε χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός έτους, ο Δήμος θα μπορεί 

να ζητήσει εγγράφως ανανέωση του δικαιώματός του για την υποβολή περισσοτέρων 

ερωτημάτων βάσει ειδικής συμφωνίας. 

 Δυνατότητα συμμετοχής σε απεριόριστες online ενημερώσεις 

 Δυνατότητα συμμετοχής σε 10 online σεμινάρια μέσω χρήσης ενός (1) κωδικού (1 κωδικός 

ανά άτομο) 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

α/α ΥΠΗΡΕΣΙΑ CPV Ποσό σε € 

1 Ετήσια συνδρομή στην ηλεκτρονική βάση 
πληροφοριών της εταιρείας «Σ.ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ 
Μ. Ε.Π.Ε.» 

79980000-7 1.500,00 

 ΦΠΑ 24%  360,00 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  1.860,00 

 
 
Η πρόσβαση του Δήμου στη  βάση πληροφοριών και στις υπηρεσίες της θα γίνεται μέσω κωδικού 
χρήσης/λογαριασμού. Η χρήση του λογαριασμού θα μπορεί να γίνεται από απεριόριστους χρήστες. 
 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος από την ημερομηνία ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ 
 
Η αμοιβή καταβάλλεται με την παράδοση του ανωτέρω κωδικού και αφορά την απόκτηση του 
κωδικού αυτού. 
 
Η παραλαβή των υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί από τριμελή επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην παρ. 11 δ) του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 και την υπ’ αριθ. 184/2021 
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 
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Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με τη διαδικασία του άρθρου 118 του Ν. 4412/2021, καθώς η 
συνολική εκτιμώμενη αξία για ομοειδείς συμβάσεις του Δήμου Δέλτα (συνδρομές σε βάσεις 
πληροφοριών) υπερβαίνει το ποσό των  €2.500,00 κατ’ έτος. 
 

Σίνδος 23/02/2022 
 

Η συντάξασα  Θεωρήθηκε 
 
 
 
 

Σαμαρά Ελιζαμπέτ 

 Η αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών 

 
 
 

Κακαρκίδου Ελένη 
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού  ΠΕ Οικονομικού - Λογιστικού 
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