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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 2021 ν νπνίνο 

εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 290/2020 Απόθαζε ηνπ Γ.. θαη επηθπξώζεθε κε 

ηελ ππ’ αξηζ. 64199 απόθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Μαθεδνλίαο Θξάθεο. 

6. Σελ αλάγθε ηνπ θνξέα καο γηα ηελ παξνρή ησλ θαησηέξσ ππεξεζηώλ, κέζσ 

ησλ νπνίσλ, ην πξνζσπηθό ηνπ θνξέα καο εμαζθαιίδεη θαζεκεξηλή ελεκέξσζε 

ζρεηηθά κε ηε λνκνζεηηθή θαη λνκνινγηαθή επηθαηξόηεηα, πξόζβαζε ζε 

ζεκαηηθέο ελόηεηεο, πνπ πξνζθέξνπλ νξγαλσκέλε, επίθαηξε πιεξνθόξεζε θαη 

πξαθηηθή βνήζεηα ζην θαζεκεξηλό έξγν ηνπ θαη ζπληεινύλ ζε ηαρύηεξεο θαη 

απνηειεζκαηηθόηεξεο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ηνπ 

θνξέα καο  

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 ηε λνκνζεζία, λνκνινγία (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ απνθάζεσλ ηεο ΑΔΠΠ), αιιά θαη επηπιένλ ελεκεξσηηθά θείκελα γηα ηηο 

δεκόζηεο ζπκβάζεηο, θαηεγνξηνπνηεκέλεο δηαθεξύμεηο δηαγσληζκώλ θνξέσλ 

πνπ νινθιεξώζεθαλ θαη ε ζρεηηθή δηαδηθαζία θξίζεθε λόκηκε θαηά ηνλ 

πξνζπκβαηηθό έιεγρν ηνπ Διεγθηηθνύ πλέδξην, - γισζζάξη δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ κε πνιύ αλαιπηηθή θαηεγνξηνπνίεζε, δπλαηόηεηα ππνβνιήο 

εξσηεκάησλ θαη επηπιένλ άκεζε θαη εμεηδηθεπκέλε ελεκέξσζε κέζσ 

δηαδηθηπαθήο παξνπζίαζεο ζεκάησλ ηεο λνκνζεηηθήο θαη λνκνινγηαθήο 

επηθαηξόηεηαο.. 

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. 166/2021 Απόθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο. 
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10. Σελ πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο «ΓΗΜΟΝΔΣ»  ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  

1. Σε ζύλαςε ζύκβαζεο κε απεπζείαο αλάζεζε κε ηελ εηαηξία ΓΗΜΟΣΝΔΤ ΒΑΣΗ 

ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ (Κύπρος) ΛΤΓ, πνπ εδξεύεη ζηνλ Αγ. Αληώλην Λεπθσζίαο (νδόο 

Καιιηπόιεσο θαη Ιθηγελείαο 17, Σ.Κ. 1055, ΑΦΜ: 10391504Α, Σκήκα Φνξνινγίαο 

ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ Κύπξνπ, ηει. 0035722496854) γηα ηελ απόθηεζε 

θσδηθώλ πξόζβαζεο ηνπ θνξέα καο ζηηο παξαθάησ δηαδηθηπαθέο βάζεηο 

δεδνκέλσλ: 

Ι. Βάζη δεδομένων «4412.gr» 

ηε βάζε δεδνκέλσλ πνπ βξίζθεηαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε www.4412.gr 

θαη αθνξά απνθιεηζηηθά ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο ηνπ Ν.4412/2016. ηελ ελ ιόγσ 

βάζε βξίζθνληαη νη αθόινπζεο ζεκαηηθέο ελόηεηεο: 

 ΑΠΟΦΑΔΙΑΔΠΠ 

 ΤΓΚΔΚΡΙΜΔΝΑ ΔΙΓΗ ΤΜΒΑΔΩΝ 

 ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ-ΤΠΗΡΔΙΔ 

 ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΑΝΑΘΔΗ 

 ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΔ 

 ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ – ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ 

 ΓΙΚΑΙΟΤΜΔΝΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 ΠΡΟΦΟΡΔ-ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

 ΔΚΣΔΛΔΗ ΤΜΒΑΗ 

 ΔΗΓΗ-ΚΗΜΓΗ-ΔΑΑΓΗΤ-ΜΗΠΤΓΗΤ 

 ΔΡΓΑ- ΜΔΛΔΣΔ (ΑΠΟ 08.08.2016) 

Μέζσ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ παξέρεηαη:  

 Ννκνζεζία, λνκνινγία (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απνθάζεσλ ηεο ΑΔΠΠ), 

αιιά θαη επηπιένλ ελεκεξσηηθά θείκελα γηα ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο, 

νξγαλσκέλα κε ζπζηεκαηηθό ηξόπν θαη θαηεγνξηνπνίεζε.  

 Καηεγνξηνπνηεκέλεο δηαθεξύμεηο δηαγσληζκώλ θνξέσλ πνπ 

νινθιεξώζεθαλ θαη ε ζρεηηθή δηαδηθαζία θξίζεθε λόκηκε θαηά ηνλ 

πξνζπκβαηηθό έιεγρν ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ. 

 Γισζζάξη δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ κε πνιύ αλαιπηηθή θαηεγνξηνπνίεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ζε επίπεδν ιήκκαηνο.  

 Γπλαηόηεηα ππνβνιήο νθηώ (8) εξσηεκάησλ.  

ΙΙ Βάζη δεδομένων «e-postirixis» 

 α. Πρόζβαζη ζηη βάζη δεδομένων ηων παροσζιάζεων e-postirixis  

Γπλαηόηεηα πξόζβαζεο θαη παξαθνινύζεζεο όισλ ησλ παξνπζηάζεσλ, όισλ ησλ 

εηώλ, πνπ ππάξρνπλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ.  

http://www.4412.gr/
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β. online παξνπζηάζεηο  

ύλδεζε  ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ζε πξνθαζνξηζκέλε παξνπζίαζε θαη  

Παξαθνινύζεζε ησλ εηζεγεηώλ δσληαλά   

γ. Offline παροσζιάζεις (μαγνηηοζκοπημένες) 

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

1.190,00€ (790,00+400,00) κε απεξηόξηζηε πξόζβαζε ζε όιεο ηηο ζεκαηηθέο 

ελόηεηεο ηεο ηζηνζειίδαο www.4412.gr.& e-postirixis. Η ακνηβή θαηαβάιιεηαη κε 

ηελ παξάδνζε ησλ αλσηέξσ θσδηθώλ θαη αθνξά αθξηβώο ηελ απόθηεζε ησλ 

θσδηθώλ απηώλ. 

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 2021 θαη ζηνλ 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.  

5. Με ηελ παξάδνζε ησλ θσδηθώλ αξκόδηα επηηξνπή θαιείηαη λα δηαπηζηώζεη εάλ 

νη θσδηθνί ιεηηνπξγνύλ θαλνληθά θαη εμαζθαιίδνπλ ηελ πξόζβαζε ζε όιεο ηηο 

ελόηεηεο ηεο εθαξκνγήο.   

 

 

 

 

 

 

 

Ο Αλαπι. Γεληθόο Γηεπζπληήο 

 

Κσζηίθα Μαξία 
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