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 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της 2ης  Συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 

Αποχέτευσης Θάσου. 
 

Αριθ. Απόφασης: 21/2021  
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

             
ΠΕΡI:  Έγκρισης απευθείας ανάθεσης για υπηρεσίες από διαδικτυακή βάση δεδοµένων ΟΤΑ και νοµικών τους 
προσώπων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.            
                                                                                                                                                                                                                                                                   
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μανίτσας Κωνσταντίνος 
 
Στη ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου (∆.Ε.Υ.Α.Θ.) σήµερα 10 Φεβρουαρίου 2021 ηµέρα 
Τετάρτη  και  ώρα 13.00 µ.µ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆.Ε.Υ.Α.Θ., ύστερα από 
την αριθ. 356/04-02-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε στο κάθε ένα από τα µέλη 
σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 1069/1980. 
Η Συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε µέσω τηλεδιάσκεψης για λόγους διασφάλισης της δηµόσιας υγείας, σύµφωνα  µε 
τις υπ’  αρ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 33282/29-05-2020,  60249/22-09-2020 και 426/77233/13-11-
2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’  αρ. 429/13-03-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 250/τ.Α΄/13-03-2020) το 
άρθρο 1 του  Ν. 4682/03-04-2020 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/03-04-2020) που κυρώνει την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου 
(ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020, παράγραφο 1 του άρθρου 10, καθώς και του µε αριθµ. πρωτ. 
∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (Α∆Α: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ). 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο (11) µελών, στην τηλεδιάσκεψη 
συµµετείχαν  (08) συνολικά τακτικά µέλη,  δηλαδή: 
 

                ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ                                             ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ              
1. Μανίτσας Κωνσταντίνος                                         1. Ζαµπέκος Παναγιώτης 
2. Σαλταρής Αργύριος                                                2. Μαλλιαρός Σωτήριος     
3. Βουλτσίδης Παναγιώτης                                         3. Τσένης Γεώργιος 
4. Γκάγκος Αλέξανδρος                                                                                        
5. Καραβούζης Στυλιανός                                            
6. Κουτσουµανής Γεώργιος                                         
7. Λαµπρινίδης Λάµπρος 
8. Στάµος Βασίλειος 

   
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Εισάγεται προς συζήτηση το δέκατο τρίτο θέµα της ηµερήσιας διάταξης δηλ.: «Έγκριση απευθείας ανάθεσης για 
υπηρεσίες από διαδικτυακή βάση δεδοµένων ΟΤΑ και νοµικών τους προσώπων, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 328 του Ν. 4412/216».                              
 
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το θέµα αναφέρει ότι η ∆.Ε.Υ.Α.Θ. προκειµένου να καλύψει τις ανάγκες της σχετικά µε 
την συνεχόµενη ενηµέρωση τω στελεχών της αναφορικά µε την τρέχουσα νοµοθεσία και νοµολογία σε Οικονοµικά 
και ∆ιοικητικά θέµατα , προτίθεται να  προβεί  σε επιλογή συνεργάτη µέχρι 31-12-2021.  
Η ηλεκτρονική βάση δεδοµένων θα πρέπει να περιλαµβάνει: 

1. Πρακτικές και εύχρηστες θεµατικές ενότητες, οι κυριότερες από τις οποίες θα αφορούν τα Οικονοµικά των 
ΟΤΑ, Προσωπικό, Συµβάσεις, Όργανα διοίκησης, ∆ιοικητικά - Νοµικά θέµατα, Αδειοδοτήσεις, Νοµικά 
Πρόσωπα ΟΤΑ, Αρµοδιότητες ∆ήµων, Νοµοθεσία – Νοµολογία, Ερωτήσεις – Απαντήσεις, Ηµερολόγιο 
Ενεργειών, Ενηµερωτικά ∆ελτία, κα.  

2. Οι υπηρεσίες θα παρέχονται µέσω της χρησιµοποίησης διαδικτυακής εφαρµογής (λογισµικού), η οποία 
παρέχεται µέσω του ίντερνετ.  

3. Θα υπάρχει καθηµερινή, συνεχής και αδιάλειπτη ανανέωση των περιεχοµένων ανάλογα µε τις αλλαγές που 
επέρχονται στο  νοµικό  καθεστώς  που  διέπει  τη  λειτουργία  των δηµοτικών  επιχειρήσεων 

4. Καθηµερινή ενηµέρωση της βάσης µε όλα τα προγράµµατα χρηµατοδοτήσεων που αφορούν τους ΟΤΑ, τις 
επιχειρήσεις και τα νοµικά τους πρόσωπα και άµεση ενηµέρωσή µέσω e-mail 

5. Εύκολη εκτύπωση ή µεταφορά των αρχείων σε ηλεκτρονική µορφή. 
6. Αποφάσεις ΑΕΠΠ 
7. Συγκεκριµένα είδη συµβάσεων 
8. Προµήθειες – Υπηρεσίες 
9. ∆ιαδικασίες ανάθεσης 
10. Γενικοί κανόνες 
11. Προετοιµασία- ∆ηµοσιότητα 
12. ∆ικαιούµενοι συµµετοχής 
13. Προσφορές – ∆ικαιολογητικά συµµετοχής 
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14. ∆ιεξαγωγή διαδικασίας 
15. Εκτέλεση σύµβασης 
16. ΕΣΗ∆ΗΣ-ΚΗΜ∆ΗΣ-ΕΑΑ∆ΗΣΥ-ΜΗΠΥ∆ΗΣΥ 
17. Έργα- Μελέτες (από 08-08-2016) 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 
ΠΟΣΟ ΕΤΗΣΙΑΣ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ  

∆υνατότητα απεριόριστης πρόσβασης για ένα έτος  σε όλες τις θεµατικές ενότητες της 
ιστοσελίδας που αφορούν τα Οικονοµικά των ΟΤΑ, Προσωπικό, Συµβάσεις, Όργανα διοίκησης, 
∆ιοικητικά - Νοµικά θέµατα, Αδειοδοτήσεις, Νοµικά Πρόσωπα ΟΤΑ, Αρµοδιότητες ∆ήµων, 
Νοµοθεσία – Νοµολογία, Ερωτήσεις – Απαντήσεις, Ηµερολόγιο Ενεργειών, Ενηµερωτικά 
∆ελτία, κα 790,00 
Ενηµέρωση για όλα τα νέα νοµοθετήµατα, τις αλλαγές στην βάση δεδοµένων, τις νέες 
προκηρύξεις για τα προγράµµατα χρηµατοδοτήσεων και αποδελτίωση  ΦΕΚ τευχών Α' και Β' 
και άµεση ενηµέρωση µέσω e-mail 790,00 
∆υνατότητα υποβολής 8 ερωτηµάτων   
    
ΣΥΝΟΛΟ 1.580,00 

 
∆εδοµένου ότι ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της υπηρεσίας του θέµατος ανέρχεται στο ποσό των 1.580,00 € , 
µπορεί να εκτελεστεί µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 328 του        
Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν. 
 
Στο πλαίσιο αυτό η ∆.Ε.Υ.Α.Θ., µε την µε αριθµ. πρωτ. 223/28-01-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,  
κάλεσε την εταιρία ∆ήµοςΝΕΤ Βάση ∆εδοµένων (Κύπρος) ΛΤ∆ να υποβάλει οικονοµική προσφορά.   
 
Κατατέθηκε οικονοµική προσφορά ποσού 1.580,00 €.  
 
Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της υπόψη υπηρεσίας 
στην εταιρία  ∆ήµοςΝΕΤ Βάση ∆εδοµένων  (Κύπρος) ΛΤ∆ έναντι του ποσού των 1.580,00 € πλέον Φ.Π.Α. 
 
Παρακαλώ για τη λήψη απόφασης. 
  
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου,  τις 
διατάξεις που αναφέρονται σ’  αυτή, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1069/80, όπως ισχύουν, όπως 
επίσης και την µε αριθµ. 00086/28-01-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α∆Α: Ψ1ΛΩΟΕΥΣ-ΡΒ8) και µετά 
από ψηφοφορία 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

1. Την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας 
απόφασης, για την εκτέλεση των υπηρεσιών από διαδικτυακή βάση δεδοµένων ΟΤΑ και νοµικών τους 
προσώπων,  µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

2. Την έγκριση της ανάθεσης των υπηρεσιών από διαδικτυακή βάση δεδοµένων ΟΤΑ και νοµικών τους 
προσώπων, όπως αναφέρονται στην εισήγηση του Προέδρου, στην εταιρία ∆ήµοςΝΕΤ Βάση 
∆εδοµένων(Κύπρος) ΛΤ∆ ,  µε ΑΦΜ 10391504Α,  ∆ΟΥ Τµήµα Φορολογίας του Υπουργείου Οικονοµικών 
Κύπρου  και στοιχεία επικοινωνίας: ∆/νση: Καλλιπόλεως και Ιφιγένειας 17, Αγ. Αντώνιος Λευκωσίας, τηλ. 
(00357) 22 496854, έναντι του ποσού των 1.580,00 €, µέχρι 31-12-2021.   

3. Η δαπάνη που προκαλείται από την συγκεκριµένη ανάθεση θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της 
∆.Ε.Υ.Α.Θ. και θα βαρύνει τον Κ.Α. 64-05-0000 του Προϋπολογισµού εξόδων της Επιχείρησης οικονοµικού 
έτους 2021. 

 
Το µέλος κ. Στάµος Βασίλειος καταψηφίζει το θέµα. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 21/2021    
 
                                                                
                  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                                           Σαλταρής Αργύριος 
          Μανίτσας Κωνσταντίνος                                       Βουλτσίδης Παναγιώτης 
                                                                                           Γκάγκος Αλέξανδρος 
                                                                                           Καραβούζης Στυλιανός 
                                                                                           Κουτσουµανής Γεώργιος 
                                                                                           Λαµπρινίδης Λάµπρος 
                                                                                           Στάµος Βασίλειος 
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        Ακριβές  Απόσπασµα                                           
          Θάσος   11-02-2021                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                
Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου                  
           
 
         Μανίτσας Κωνσταντίνος                                                                                       
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