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ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

Αξηζκ. Απνθ. : 69/2020 

Θέξκε 22-06-2020 

 

 

«ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ» 
 
 
Θϋμα: «Απευθεύασ ανϊθεςη υπηρεςύασ με τύτλο: Γηαρείξηζε ηεο ηζηνζειίδαο ηεο 

Γ.Δ.Τ.Α Θέξκεο& αλνηρηή δηάζεζε εγγξάθσλ, πιεξνθνξηώλ θαη δεδνκέλσλ 

ζύκθσλα κε ηνλ Νόκν 4305/2014» 
 

Έχοντασ υπόψη: 
1. Τισ διατϊξεισ του Ν. 1069/80 όπωσ αυτό τροποποιόθηκε και ιςχύει ςόμερα 

2. Τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 328 του Ν. 4412/2016. 

3. Τον Κανονιςμό Οικονομικόσ διαχεύριςησ, Προμηθειών & Υπηρεςιών τησ Δ.Ε.Υ.Α.Θ.. 

4. Την με αριθμό 275/2018 απόφαςη του Διοικητικού Συμβουλύου τησ Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

5. Τισ εγγεγραμμϋνεσ πιςτώςεισ ςτον προώπολογιςμό ϋτουσ 2020 ο οπούοσ εγκρύθηκε 

με την υπ’ αριθ. 276/2019 Απόφαςη του Δ.Σ. και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 

73923+73899 απόφαςη του Συντονιςτό Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ Μακεδονύασ 

Θρϊκησ. 

6. Σελ αλαγθαηόηεηα εθηέιεζεο όισλ εθείλσλ ησλ εξγαζηώλ πνπ απαηηνύληαη 

πξνθεηκέλνπ ζηελ δηαρείξηζε ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Γ.Δ.Τ.Α Θέξκεο θαη 

εηδηθόηεξα, ζηελ αλαλέσζε –αλάξηεζε  κε άξζξα, λέα, κεηξήζεηο αλαιύζεσλ 

λεξνύ, απνθάζεηο ζπιινγηθώλ θαη κνλνκειώλ νξγάλσλ δηνίθεζεο, θαη γεληθά 

νπνηαδήπνηε πξάμε απαηηεί ηελ ππνρξέσζε αλάξηεζεο ζην δηαδίθηπν 

ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία όπσο θαη γηα ηελ πιεξέζηεξε ελεκέξσζε 

ησλ πνιηηώλ, ζρεηηθά κε ηελ αλνηρηή δηάζεζε θαη πεξαηηέξσ ρξήζε εγγξάθσλ, 

πιεξνθνξηώλ θαη δεδνκέλσλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα ζύκθσλα κε ηνλ Νόκν 

4305/2014. 

7. Σν γεγνλόο όηη ε Γ.Δ.Τ.Α. Θέξκεο αδπλαηεί ζηελ εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ 

εξγαζηώλ θαζώο απαηηνύληαη εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο θαη δελ δηαζέηεη ην 

θαηάιιειν πξνζσπηθό γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο. 

8. Σελ αλαιεθζείζα κε αξηζκό  205/2020 Α.Α.Τ. 

9. Σελ πξνζθνξά ηεο επηρείξεζεο ηνπ θ. Βνπγηαηδή Αζαλαζίνπ ΄ ΤΠΗΡΕΙΕ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ MULTIMEDIA΄ 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  

 





1. Σελ απεπζείαο αλάζεζε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ πνπ απαηηνύληαη πξνθεηκέλνπ 

ζηελ δηαρείξηζε ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Γ.Δ.Τ.Α Θέξκεο θαη όπσο απηέο αλαιπηηθά 

πεξηγξάθνληαη ζηελ εηζήγεζε ηνπ Οηθνλνκηθνύ Σκήκαηνο, ζηελ επηρείξεζε ηνπ 

θ. Βνπγηαηδή Αζαλαζίνπ, «ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

MULTIMEDIA», κε Α.Φ.Μ. 119134392 θαη  έδξα AΡΓΟΤ 6, ΣΚ 54644 

Θεζζαινλίθε θαη κε πνζό δαπάλεο επί ζπλόινπ ησλ εξγαζηώλ 4.000,00€ πιένλ 

ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Π.Α. γηα ρξνληθό δηάζηεκα δύν (2) εηώλ ήηνη 2.000,00€/ 

έηνο πιένλ ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Π.Α.  

2. Η δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ νξίδεηαη ζε δύν έηε. Η ακνηβή ηεο 

ππεξεζίαο ζα θαηαβιεζεί ζε δπν δόζεηο/ έηνο.  

3. ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020 θαη ζηνπο Κ.Α. 64-12-98-

0000, 54-02-02-0623 ππάξρεη εγγεγξακκέλε ζρεηηθή πίζησζε ε νπνία 

δεζκεύηεθε θαη ζα δηαηεζεί γηα ηελ θάιπςε ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο(AAY 

205/2020).ηνπο πξνϋπνινγηζκνύο ησλ επόκελσλ εηώλ ζα πξνβιεθζεί ε 

αληίζηνηρε πίζησζε. 

4. Οξίδεη επηηξνπή βεβαίσζεο ησλ εξγαζηώλ ζύκθσλα κε ηελ κε αξηζκό 5/2020 

Α.Γ.. όπσο απηή ηζρύεη. 

 

Η Αλαπι. Γεληθή Γηεπζύληξηα 

 

Κσζηίθα Μαξία 

 

 
 




