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 «ΑΠΟΦΑΗ ΓΔΝΙΚΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ» 

 

Έρνληαο ππόςε: 

 
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1069/80 όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 328 ηνπ Ν. 4412/2016. 

3. Σνλ Καλνληζκό Οηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, Πξνκεζεηώλ & Τπεξεζηώλ ηεο 

Γ.Δ.Τ.Α.Θ.. 

4. Σελ κε αξηζκό 275/2018 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Θ. 

5. Σηο εγγεγξακκέλεο πηζηώζεηο ζηνλ πξνϋπνινγηζκό έηνπο 2020 ν νπνίνο 

εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 276/2019 Απόθαζε ηνπ Γ.. θαη επηθπξώζεθε κε 

ηελ ππ’ αξηζ. 73923+73899 απόθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο. 

6. Σελ αλάγθε ρξήζεο ησλ ππεξεζηώλ πνπ παξέρεη ε εηδηθή δηαδηθηπαθή 

εθαξκνγή « n.p.i.d.» ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηηο Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο όπσο 

Γαπάλεο Δπηρεηξήζεσλ, Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε,  Γενικά – Διοικητικά - Όργανα 

Διοίκηςησ , Οικονομικά των Επιχειρήςεων , Προςωπικό ,  Συμβάςεισ , Ειδικά θζματα για 

ΔΕΥΑ ,  Διοικητικά ,  Νομικά θζματα,  Χρηματοδοτοφμενα Προγράμματα, Νομοθεςία- 

Νομολογία, θ.α. 

7. Σν γεγνλόο όηη ε εθαξκνγή πεξηιακβάλεη ζεκαηηθέο ελόηεηεο νη νπνίεο ζα 

δώζνπλ ηε δπλαηόηεηα ζην δηνηθεηηθό πξνζσπηθό ηεο Γ.Δ.Τ.Α. γηα δηαξθή 

ελεκέξσζε αλαθνξηθά κε ζέκαηα ησλ Ν.Π.Ι.Γ. θαη εηδηθόηεξα ησλ Γ.Δ.Τ.Α. 

Δπηπιένλ ζα δίλεηαη ε δπλαηόηεηα θαζεκεξηλήο ελεκέξσζεο αλαθνξηθά κε 

λόκνπο, δηαηάμεηο θαη απνθάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο Ο.Σ.Α. 

8. Σελ εηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σκήκαηνο  ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Θ.  

9. Σν γεγνλόο όηη ε ζπγθεθξηκέλε ππό δηελέξγεηα δαπάλε έρεη αλαιεθζεί λόκηκα 

κε ηελ αξηζκ. 219/2020 Απόθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο. 

10. Σελ πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο «ΓΗΜΟΝΔΣ»  ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Τπνθαηάζηεκα 

Διιάδνο. 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  

1. Σελ απεπζείαο αλάζεζε παξνρήο ππεξεζηώλ πξόζβαζεο ηεο Δπηρείξεζεο ζηελ 

ειεθηξνληθή βάζε πιεξνθνξηώλ «www.npid.gr», ζηελ εηαηξία ΓΗΜΟΣΝΔΤ 

ΒΑΣΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ- Υποκατάστημα Δλλάδος θαη κε δηαθξηηηθό ηίηιν 

ΑΔΑ: ΨΡΥ7ΟΛΖΛ-ΗΒΛ



ΓήκνοΝΔΣ, πνπ εδξεύεη ζηελ νδό 1ν Υικ. Θέξκεο - Παλνξάκαηνο, Θέξκε 

Θεζζαινλίθεο, ΑΜΦ: 997998663, Γ.Ο.Τ.: ΦΑΔ Θεζζαινλίθεο, ηει. 

2310486263.  

2. Η δηάξθεηα παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ είλαη ελόο έηνπο. Σν θόζηνο αλέξρεηαη ζε 

790,00€ πιένλ ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Π.Α. κε απεξηόξηζηε πξόζβαζε ζε όιεο 

ηηο ζεκαηηθέο ελόηεηεο ηεο ηζηνζειίδαο www.npid.gr θαη πξόζβαζε ζε όιεο ηηο 

ζεκαηηθέο ελόηεηεο  ηεο ηζηνζειίδαο www.dimosnet.gr. 

3. Οη ππεξεζίεο παξέρνληαη κέζσ ηεο ρξεζηκνπνίεζεο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο 

(ινγηζκηθνύ), ε νπνία παξέρεηαη κέζσ ηνπ ηληεξλέη. Η ακνηβή θαηαβάιιεηαη κε 

ηελ παξάδνζε ηνπ θσδηθνύ πξόζβαζεο πνπ «μεθιεηδώλεη» ηελ εθαξκνγή, από 

ηελ εηαηξία ζηελ επηρείξεζε θαη αθνξά αθξηβώο ηελ απόθηεζε ηνπ θσδηθνύ 

απηνύ. Η παξνρή ηεο ππεξεζίαο ζπλίζηαηαη νπζηαζηηθά ζηε δπλαηόηεηα 

ρξεζηκνπνίεζεο ηεο εθαξκνγήο (ινγηζκηθνύ), θαη ηζρύεη γηα έλα έηνο.  

4. ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020 θαη ζηνλ Κ.Α. 64-12-98-

0000 & 54-02-02-0623 ππάξρεη εγγεγξακκέλε ζρεηηθή πίζησζε πνζνύ 

790,00€ πιένλ ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Π.Α.(189,60), ε νπνία δεζκεύηεθε θαη ζα 

δηαηεζεί γηα ηελ θάιπςε ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο.  

 

Ο Αλαπι. Γεληθόο Γηεπζπληήο 

 

Κσζηίθα Μαξία 
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