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                                                                               ΑΡΙΘ. 120

Απευθείας ανάθεση  παροχής υπηρεσιών πρόσβασης σε διαδικτυακές βάσεις δεδομένων
πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ" 

                                                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Έχοντας λάβει υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010.
2) Τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008.
3) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016 Τεύχος Α) και ειδικότερα των άρθρων 

116, 118 και 120.
4) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 "Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας" όπως έχει

τροποποιηθεί και ισχύει.
5) Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1ζ του Ν.3852/2010
6) Το Π.Δ. 80/2016 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες" (ΦΕΚ 145  Α/5-8-16).
7) Τις διατάξεις του N.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') Πρόγραμμα "ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι".
8) Την αναγκαιότητα της υπηρεσίας "Παροχή υπηρεσιών από βάση πληροφοριών και 

εφαρμογών ΟΤΑ" σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή 2/2-3-2021 της Οικονομικής 
Υπηρεσίας.

9) Το αριθμ. 5960/10-3-2021 πρωτογενές αίτημα (21REQ008264074).
10) Το αριθμ. 5961/10-3-2021 τεκμηριωμένο αίτημα του Δημάρχου Πρέβεζας.
11) Τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2021 όπου υπάρχει η πίστωση στον ΚΑ 

02.00.6451.
12) Την αριθμ. 213/2021 ανάληψη υποχρέωσης του Δημάρχου με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη 

και διατέθηκε η σχετική πίστωση, στην οποία επιπλέον βεβαιώνεται από τον Διευθυντή της 
Οικονομικής Υπηρεσίας: α) η ύπαρξη των σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό του 
Δήμου, β) η συνδρομή των προϋποθέσεων της παραγρ. 1 του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016 και 
γ) η δέσμευση στα λογιστικά βιβλία του Δήμου της αντίστοιχης πίστωσης με αριθμό 
καταχώρησης α/α 213 στο Μητρώο Δεσμεύσεων (ΑΔΑ: 6ΩΚΑΩΞΧ-ΛΕΗ /  21REQ008271844).
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13) Την αριθμ. πρωτ. 6090/11-3-2021 πρόσκληση του Δήμου προς την εταιρεία με την επωνυμία 
"ΔΗΜΟΣΝΕΤ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ" με Α.Φ.Μ. 10391504Α, οδός "Καλλιπόλεως και Ιφιγενείας 
17" Τ.Κ. 1055 Άγιος Αντώνιος Λευκωσίας Κύπρου, τηλ. 00357 22496854.

14) Την αριθμ. 6282/16-3-2021 προσφορά της εταιρείας με επωνυμία "ΔΗΜΟΣΝΕΤ ΒΑΣΗ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ", με Α.Φ.Μ. 10391504Α, οδός "Καλλιπόλεως και Ιφιγενείας 17" Τ.Κ. 1055 Άγιος 
Αντώνιος Λευκωσίας Κύπρου, τηλ. 00357 22496854.

                                                                          ΑΠΟΦΑΣΙΖ  EI
α) Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές για την  παροχή της  υπηρεσίας.
β) Αναθέτει απευθείας την υπηρεσία με τίτλο: "Παροχή υπηρεσιών από βάση πληροφοριών και 
εφαρμογών ΟΤΑ" στην  επιχείρηση με την επωνυμία "ΔΗΜΟΣΝΕΤ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ", με 
Α.Φ.Μ. 10391504Α, Τμήμα Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών Κύπρου, οδός 
"Καλλιπόλεως και Ιφιγενείας 17" Τ.Κ. 1055 Άγιος Αντώνιος Λευκωσίας Κύπρου, τηλ.00357 
22496854.
γ) Το συνολικό ποσό της δαπάνης είναι 2.650,00 € και αναλύεται ως κάτωθι:
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CPV ΠΟΣΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ(€)

1 Δυνατότητα απεριόριστης 
πρόσβασης για ένα έτος στις 
υπηρεσίες που προσφέρει η 
βάση δεδομένων της 
ΔήμοςΝΕΤ, όπως 
περιγράφονται παρακάτω 

79980000-7 2650,00 2.650,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.650,00

Η εφαρμογή περιλαμβάνει πρακτικές και εύχρηστες θεματικές ενότητες, οι κυριότερες 
από τις οποίες είναι: Οικονομικά των ΟΤΑ, Προσωπικό,  Όργανα διοίκησης, Διοικητικά-Νομικά 
θέματα, Αδειοδοτήσεις, Νομικά Πρόσωπα ΟΤΑ, Αρμοδιότητες Δήμων, Νομοθεσία-Νομολογία, 
Ερωτήσεις-Απαντήσεις, Ημερολόγιο ενεργειών, Ενημερωτικά δελτία, Άρθρα Δήμοςνετ, τα ΦΕΚ 
του Δήμου μου (από 01.01.2011) και παρουσιάσεις υποστήριξης E-POSTIRIXIS .

Η πρόσβαση των υπηρεσιών του Δήμου στις ανωτέρω βάσεις δεδομένων και στις 
υπηρεσίες τους γίνεται μέσω κωδικών, που είναι μοναδικοί για κάθε φορέα. Οι κωδικοί αυτοί 
εξασφαλίζουν την είσοδο στις βάσεις δεδομένων και τη χρήση όλων των δυνατοτήτων τους. Η 
παροχή της υπηρεσίας συνίσταται ουσιαστικά στη δυνατότητα χρήσης της βάσης δεδομένων. 

Η αμοιβή καταβάλλεται με την παράδοση των ανωτέρω κωδικών και αφορά ακριβώς την 
απόκτηση των κωδικών αυτών. Με την παράδοση των κωδικών, αρμόδια επιτροπή καλείται να 
διαπιστώσει εάν οι κωδικοί λειτουργούν κανονικά και εξασφαλίζουν την πρόσβαση σε όλες τις 
ενότητες της εφαρμογής. 

Η πληρωμή της συμβατικής αξίας θα γίνει από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μετά 
την έκδοση σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής, το οποίο θα συνοδεύεται από τα εκ του 
νόμου προβλεπόμενα δικαιολογητικά.( αριθμ. 213/2021 ανάληψη υποχρέωσης)

Η παρούσα ανάθεση της υπηρεσίας είναι διάρκειας ενός έτους και ισχύει από 24-03-2021 
έως και  23-03-2022.
Κοινοποίηση:

i.  "ΔΗΜΟΣΝΕΤ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ"                                                                                          
                                                                                                                                         

                                                                                                                      Ο Δήμαρχος Πρέβεζας

                                                                                                                         Νικόλαος Γεωργάκος
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