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 «ΑΠΟΦΑΗ ΓΔΝΙΚΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ» 

 

 

Θέμα: Εγγραθή ηης Δ.Ε.Υ.Α Θέρμης ζε ηλεκηρονική βάζη πληροθοριών 

δημοζίων ζσμβάζεων. 

 

Έσονηαρ ςπότη: 
1. Σιρ διαηάξειρ ηος Ν. 1069/80 όπυρ αςηό ηποποποιήθηκε και ιζσύει ζήμεπα 

2. Σιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 328 ηος Ν. 4412/2016. 

3. Σον Κανονιζμό Οικονομικήρ διασείπιζηρ, Ππομηθειών & Τπηπεζιών ηηρ 

Γ.Δ.Τ.Α.Θ.. 

4. Σην με απιθμό 275/2018 απόθαζη ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος ηηρ Γ.Δ.Τ.Α.Θ. 

5. Σιρ εγγεγπαμμένερ πιζηώζειρ ζηον πποϋπολογιζμό έηοςρ 2020 ο οποίορ 

εγκπίθηκε με ηην ςπ’ απιθ. 276/2019 Απόθαζη ηος Γ.. και επικςπώθηκε με 

ηην ςπ’ απιθ. 73923+73899 απόθαζη ηος ςνηονιζηή Αποκενηπυμένηρ 

Γιοίκηζηρ Μακεδονίαρ Θπάκηρ. 

6. Σην ανάγκη σπήζηρ ηυν ςπηπεζιών πος παπέσει η ειδική διαδικηςακή 

πλαηθόπμα www.4412.gr ηηρ εηαιπίαρ ΓήμορΝεη ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ, 

Τποκαηάζηημα Δλλάδορ με θέμαηα πος αθοπούν ηιρ δημόζιερ ζςμβάζειρ. Η 

εθαπμογή πεπιλαμβάνει θεμαηικέρ ενόηηηερ ζσεηικά με : αποθάζειρ ΑΔΠΠ, 

ζςγκεκπιμένα είδη ζςμβάζευν, ππομήθειερ-ςπηπεζίερ διαδικαζίερ ανάθεζηρ, 

πποεηοιμαζία – δημοζιόηηηα, δικαιούμενοι ζςμμεηοσήρ, ππόζθοπερ-

δικαιολογηηικα ζςμμεηοσήρ, διεξαγυγή διαδικαζίαρ, εκηέλεζη ζύμβαζηρ, 

ΔΗΓΗ-ΚΗΜΓΗ-ΔΑΑΓΗΤ-ΜΗΠΤΓΗΤ, έπγα- μελέηερ (από 08.08.2016) 

7. Σο γεγονόρ όηι η εθαπμογή πεπιλαμβάνει θεμαηικέρ ενόηηηερ οι οποίερ θα 

δώζοςν ηη δςναηόηηηα ζηο διοικηηικό πποζυπικό ηηρ Γ.Δ.Τ.Α. για διαπκή 

ενημέπυζη αναθοπικά με ηη νομοθεζία, νομολογία (ζςμπεπιλαμβανομένυν 

ηυν αποθάζευν ηηρ ΑΔΠΠ), αλλά και επιπλέον ενημεπυηικά κείμενα για ηιρ 

δημόζιερ ζςμβάζειρ,  καηηγοπιοποιημένερ διακηπύξειρ διαγυνιζμών θοπέυν 

πος ολοκληπώθηκαν και η ζσεηική διαδικαζία κπίθηκε νόμιμη καηά ηον 

πποζςμβαηικό έλεγσο ηος Δλεγκηικού ςνέδπιο, - γλυζζάπι δημοζίυν 

ζςμβάζευν με πολύ αναλςηική καηηγοπιοποίηζη, δςναηόηηηα ςποβολήρ 

επυηημάηυν. 

8. Σην ειζήγηζη ηος Γιοικηηικού Σμήμαηορ  ηηρ Γ.Δ.Τ.Α.Θ.  
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9. Σο γεγονόρ όηι η ζςγκεκπιμένη ςπό διενέπγεια δαπάνη έσει αναληθθεί νόμιμα 

με ηην απιθμ. 168/2020 Απόθαζη Ανάλητηρ Τποσπέυζηρ. 

10. Σην πποζθοπά ηηρ εηαιπείαρ «ΓΗΜΟΝΔΣ»  ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ. 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  

1. Σην απεςθείαρ ανάθεζη ζηην εηαιπία ΓήμορΝεη ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ, 

Τποκαηάζηημα Δλλάδορ, πος εδπεύει ζηην οδό 1ο Υλμ. Θέπμηρ - 

Πανοπάμαηορ, Θέπμη Θεζζαλονίκηρ, ΑΜΦ: 997998663, Γ.Ο.Τ.: ΦΑΔ 

Θεζζαλονίκηρ, ηηλ. 2310466914 παποσήρ ςπηπεζιών ππόζβαζηρ ηηρ 

Δπισείπηζηρ ζηην ηλεκηπονική Βάζη πληποθοπιών «www.4412.gr»,  

2. Η διάπκεια παποσήρ ηυν ςπηπεζιών είναι ενόρ έηοςρ. Σο κόζηορ ανέπσεηαι ζε 

790,00€ με απεπιόπιζηη ππόζβαζη ζε όλερ ηιρ θεμαηικέρ ενόηηηερ ηηρ 

ιζηοζελίδαρ www.4412.gr.. 

3. Οι ςπηπεζίερ παπέσονηαι μέζυ ηηρ σπηζιμοποίηζηρ διαδικηςακήρ εθαπμογήρ 

(λογιζμικού), η οποία παπέσεηαι μέζυ ηος ινηεπνέη. Η αμοιβή καηαβάλλεηαι με 

ηην παπάδοζη ηος κυδικού ππόζβαζηρ πος «ξεκλειδώνει» ηην εθαπμογή, από 

ηην εηαιπία ζηην επισείπηζη και αθοπά ακπιβώρ ηην απόκηηζη ηος κυδικού 

αςηού. Η παποσή ηηρ ςπηπεζίαρ ζςνίζηαηαι οςζιαζηικά ζηη δςναηόηηηα 

σπηζιμοποίηζηρ ηηρ εθαπμογήρ (λογιζμικού), και ιζσύει για ένα έηορ.  

4. ηον πποϋπολογιζμό ηος οικονομικού έηοςρ 2020 και ζηον Κ.Α. 64-12-98-

0000 &54-02-02-0623 ςπάπσει εγγεγπαμμένη ζσεηική πίζηυζη ποζού 

790,00€ πλέον ηος αναλογούνηορ Φ.Π.Α.(189,60), η οποία δεζμεύηηκε και θα 

διαηεθεί για ηην κάλςτη ηηρ ζσεηικήρ δαπάνηρ.  

 

 

 

 

Η Αναπλ. Γενική Γιεςθύνηπια 

 

Κυζηίκα Μαπία 
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