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Α Π Ο Φ Α  Ζ  ΔΓΚΡΗΖ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΑΠΔΤΘΔΗΑ ΑΝΑΘΔΖ  ΓΗΑ 

ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ‹‹Πξόζβαζε ζε δηαδηθηπαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ› 

 

Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ  ΣΖ ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΛΜΩΠΗΑ Α.Δ  

                                                           

                                                               Έρνληαο ππόςε: 
   

1) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο ηζρύεη ζήκεξα (Κιεηζζέλεο 

Ν.4555/2018) 

2) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν. 4412/2016, όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ 

άξζξν 50 ηνπ Ν.4782/2021 

3) Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4605/2019 θαη ηνπ Ν.4782/2021 

4) Τηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, όπσο πξνζηέζεθε κε ηελ 

παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/2008 θαη δηαηεξήζεθε ζε ηζρύ κε ηελ πεξίπησζε 

38 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν. 4412/2016. 

5) Τελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, όπσο αλαδηαηππώζεθε κε ηελ παξ. 3 

ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 3536/2007. 

6) Τηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 266 ζε ζπλδπαζκό κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 257 

ηνπ Ν. 3463/2006 , ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ θαλνληζκνύ δηαρείξηζεο ηεο εηαηξίαο  

θαη ηνλ Ν.2190/1920 θαη Ν.4548/2018 πεξί Αλσλύκσλ Εηαηξηώλ 

7) Τνλ ζπληαρζέληα θαη ςεθηζζέληα  κε ηελ αξηζ. 82/2020 απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ πξνϋπνινγηζκό ηεο  «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Δήκνπ Αικσπίαο Α.Ε» 

ρξήζεο 2021 

8) Τν γεγνλόο όηη ζηνλ πξνϋπνινγηζκό  ηεο επηρείξεζεο  θαη εηδηθόηεξα ζηνλ Κ.Α.Δ. 

02.00.6453.01 ελεγξάθε πίζησζε 5.000,00 επξώ, κε ζθνπό ηελ  θάιπςε αληίζηνηρσλ 

δαπαλώλ. 

9) Τν γεγνλόο όηη ε δαπάλε ηεο ππεξεζίαο δελ μεπεξλά ην όξην ηεο απεπζείαο αλάζεζεο 

ρσξίο ΦΠΑ. 

10) Τελ αξηζ. 17/2021 απόθαζε Δ.Σ  ηεο «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Δήκνπ Αικσπίαο Α.Ε»  

κε ηελ νπνία  έγηλε  ε ςήθηζε ηεο  πίζησζεο, ύςνπο 780,00 επξώ. 

11) Τν από 268-31/05/2021 πξσηνγελέο αίηεκα ηεο ππεξεζίαο  

12) Τνλ θαλνληζκό δηαρείξηζεο ηεο «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Δήκνπ Αικσπίαο Α.Ε.» , ν 

νπνίνο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζ. 5/2011 απόθαζε ηνπ Δ.Σ.  ηεο Επηρείξεζεο θαη 

εγθξίζεθε κε ηελ αξηζ. 2/2011 απόθαζε ηεο Γεληθήο ζπλέιεπζεο ηνπ κεηόρνπ 

(Δεκνηηθό Σπκβνύιην  ηνπ Δήκνπ Αικσπίαο) 



13) Τελ αλαγθαηόηεηα παξνρήο ηεο ππεξεζίαο ‹‹Πξόζβαζε ζε δηαδηθηπαθέο βάζεηο 

δεδνκέλσλ›, ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ινγηζηεξίνπ ηεο 

επηρείξεζεο. 

14) Τελ αξηζκ. 408/30.06.2021 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πξνο νηθνλνκηθνύο θνξείο πεξί 

ππνβνιήο πξνζθνξάο (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ:21PROC008839763 2021-06-30) 

15) Τελ αξηζκ 409/30.06.2021 ππνβιεζείζα πξνζθνξά ηεο επηρείξεζεο ΓΖΜΟΝΔΣ 

ΒΑΖ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ (Κύπρος) ΛΣΓ ζηα 780,00 επξώ επί ηνπ ζπλνιηθνύ 

ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ πνπ αξρηθά είρε δηακνξθσζεί ζηα 780,00 επξώ. 

 

 ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ  

 Α. Εγθξίλνπκε ηε δηελέξγεηα ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν ‹‹ Πξόζβαζε ζε δηαδηθηπαθέο 

βάζεηο δεδνκέλσλ», εθηηκώκελεο αμίαο 780,00 επξώ, κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο 

αλάζεζεο. 

 Β. Εγθξίλνπκε ην από 268-31/05/2021 πξσηνγελέο αίηεκα ηεο ππεξεζίαο 

  Γ. Αλαζέηνπκε ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο ‹‹ Πξόζβαζε ζε δηαδηθηπαθέο βάζεηο 

δεδνκέλσλ», όπσο εηδηθόηεξα πεξηγξάθεηαη ζην πξσηνγελέο αίηεκα, ζηελ εηαηξεία 

ΓΖΜΟΝΔΣ ΒΑΖ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ (Κύπρος) ΛΣΓ, έδξα Καιιηπόιεσο θαη Ιθηγέλεηαο 17 

- Λεπθσζία, ΑΦΜ ΦΦΦ κε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο Τ.Κ.: 1055, Πόιε: Λεπθσζία, ηει.: XXX, 

έλαληη ηνπ πνζνύ ησλ  780,00 επξώ, ύζηεξα από ηελ πξνζθνξά. 

 Γ. Η αλάζεζε αθνξά ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο ‹‹ Πξόζβαζε ζε δηαδηθηπαθέο βάζεηο 

δεδνκέλσλ», ε νπνία αθνξά ηελ αλάγθε ηεο επηρείξεζεο γηα πξόζβαζε ζηηο παξαθάησ 

βάζεηο δεδνκέλσλ ηεο ΔήκνοΝΕΤ:  

 

i. Σηε βάζε δεδνκέλσλ πνπ βξίζθεηαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε www.npid.gr. Η ελ 

ιόγσ βάζε δεδνκέλσλ ζα παξέρεη πξόζβαζε ζην ζύλνιν ηνπ λνκνζεηηθνύ θαζεζηώηνο, πνπ 

δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ησλ δεκνηηθώλ επηρεηξήζεσλ, αιιά θαη πξόζβαζε ζε ζρεηηθέο 

ζεκαηηθέο ελόηεηεο (γεληθά δηνηθεηηθά, όξγαλα δηνίθεζεο, νηθνλνκηθά ησλ επηρεηξήζεσλ, 

πξνζσπηθό, ρξεκαηνδνηνύκελα πξνγξάκκαηα θ.α.) κε θαζεκεξηλή, ζπλερή θαη αδηάιεηπηε 

αλαλέσζε ησλ πεξηερνκέλσλ αλάινγα κε ηηο λνκνζεηηθέο θαη λνκνινγηαθέο αιιαγέο, πνπ 

επέξρνληαη. Θα παξέρεη επίζεο αλαιπηηθά ππνδείγκαηα θαη απιά βήκαηα ελεξγεηώλ, 

θαζεκεξηλή απνζηνιή Ελεκεξσηηθνύ Δειηίνπ κε όινπο ηνπο λόκνπο, ηηο εγθπθιίνπο, ηηο 

απνθάζεηο, ηα έγγξαθα πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη δεκνζηεπηεί κέζα ζηελ εκέξα, θαζώο θαη 

άξζξα ηεο ΔήκνοΝΕΤ επί επίθαηξσλ ζεκάησλ. 

 

ii. Σηε βάζε δεδνκέλσλ πνπ βξίζθεηαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε www.4412.gr θαη αθνξά 

απνθιεηζηηθά ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο ηνπ Ν.4412/2016. Η ελ ιόγσ βάζε δεδνκέλσλ ζα 

παξέρεη πξόζβαζε ζε εμεηδηθεπκέλεο ελόηεηεο θαη ελεκεξσηηθά θείκελα ζρεηηθά κε ην 

λνκνζεηηθό θαζεζηώο αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ηνπ Ν.4412/2016, 

θαηεγνξηνπνηεκέλεο δηαθεξύμεηο δηαγσληζκώλ θνξέσλ πνπ νινθιεξώζεθαλ θαη ε ζρεηηθή 

δηαδηθαζία θξίζεθε λόκηκε θαηά ηνλ πξνζπκβαηηθό έιεγρν ηνπ Ειεγθηηθνύ Σπλεδξίνπ, 

γισζζάξη δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ κε πνιύ αλαιπηηθή θαηεγνξηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ζε επίπεδν ιήκκαηνο. 

 

http://www.npid.gr/
http://www.4412.gr/


Μέζσ ηεο πξόζβαζεο ζηηο αλσηέξσ βάζεηο δεδνκέλσλ, ην πξνζσπηθό ηνπ θνξέα καο 

εμαζθαιίδεη θαζεκεξηλή ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηε λνκνζεηηθή θαη λνκνινγηαθή 

επηθαηξόηεηα, αιιά θαη πξόζβαζε ζε ζεκαηηθέο ελόηεηεο, πνπ πξνζθέξνπλ νξγαλσκέλε, 

επίθαηξε πιεξνθόξεζε θαη πξαθηηθή βνήζεηα ζην θαζεκεξηλό έξγν ηνπ.  

 

           Δ. Η πξνζθεξόκελε εγγύεζε θαη ε άδεηα ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο ζα ηζρύνπλ από ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη γηα έλα ρξόλν. Ο ζπλεξγάηεο ππνρξενύηαη λα παξαδώζεη ζηελ 

επηρείξεζε ηνλ θσδηθό πξόζβαζεο ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ, ν νπνίνο είλαη κνλαδηθόο. 

 

 

Σ. Η πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνύ πνζνύ ζα γίλεη κε ηελ έθδνζε εληάικαηνο πιεξσκήο, 

κεηά ηελ ππνβνιή από ηνλ πάξνρν ηζόπνζνπ εμνθιεηηθνύ ηηκνινγίνπ θαη ε ζπλνιηθή αμία 

ηεο αλάζεζεο είλαη ην πνζό ησλ  780,00 εσρώ. Ο αλάδνρνο βαξύλεηαη κε όιεο γεληθά ηηο 

δαπάλεο, θόξνπο, ηέιε, θξάηεζε 0,06% ππέξ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. θαη 0,06% ππέξ Α.Ε.Π.Π. θαζώο 

θαη θάζε άιιεο πξνβιεπνκέλεο από λόκν θξάηεζεο. 

                                                           

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ 

 ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΛΜΩΠΗΑ Α.Δ. 

ΜΠΑΣΖ ΥΡΖΣΟ 

 

 


