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Αριθµ. απόφ. 173/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 15ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Εορδαίας
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 6-8-2020 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13:00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από την αρ. πρωτ.
15461/31-7-2020 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα
µε το άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε µε το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει και κατ’ εφαρµογή
των υγειονοµικών διατάξεων και ειδικότερα του αρ 12 της ΚΥΑ 30612/16-5-2020 (ΦΕΚ 1869 τ.Β’) και του αρ
14 της ΚΥΑ 32009/23-5-2020 (ΦΕΚ 1988 τ.Β’) καθώς και της υπ’αριθµ. εγκ. 163 /33282/29-5-2020 του ΥΠΕΣ,
για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης:
…………………………………………………………………………..……………………………………………………
Εξειδίκευση πίστωσης για συνδροµή στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων «www.4412.gr» .
………………………………………….……………………………………………………………………………………
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης
1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς
Πρόεδρος
2. Ζαφειρούλα Σεβαστού
2. Αθηνά Τερζοπουλου
3. Κυριάκος Αντωνιαδης
3. Αναστάσιος Παπαχρήστου
4. ∆ηµήτριος Καρακασίδης
5. Ευστάθιος Κοκκινίδης
6. Στέφανος Μπιγγας
……………………………………………………………………………………….……………….………….…………
Το τακτικό µέλος κος ∆ηµήτριος Σπόντης δήλωσε κώλυµα και στη θέση του κλήθηκε ο αντικαταστάτης του κος
Αναστ. Παπαχρήστου.
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ.∆ηµ. Ορφανίδης, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και εισηγούµενος το ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα, έθεσε υπόψη των µελών την
υπ΄αριθµ. πρωτ. 15325/30-7-2020 εισήγηση του γραφείου προµηθειών στην οποία αναφέρονται τα εξής:
«ΘΕΜΑ : ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
«www.4412.gr»
Η Οικονοµική υπηρεσία του ∆ήµου Εορδαίας προτίθεται να προβεί στην ετήσια συνδροµή στην
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ «www.4412.gr» της εταιρείας ∆ήµος ΝΕΤ ΒΑΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ Υποκ.
Ελλάδος .
Η συνδροµή αφορά δικαίωµα ετήσιας πρόσβασης σε όλες τις θεµατικές ενότητες της ιστοσελίδας µε
απεριόριστη χρήση , συνολικού κόστους 2.480,00 € (2.000,00 € συν Φ.Π.Α.) .
Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.4412.gr, βρίσκονται ορισµένες από τις παρακάτω θεµατικές ενότητες, που
αφορούν τους Ο.Τ.Α. και τα νοµικά τους πρόσωπα:
• ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΕΠΠ
• ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΙ∆Η ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
• ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
• ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
• ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
• ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ – ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
• ∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
• ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ-∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
• ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
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• ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
• ΕΣΗ∆ΗΣ-ΚΗΜ∆ΗΣ-ΕΑΑ∆ΗΣΥ-ΜΗΠΥ∆ΗΣΥ
• ΕΡΓΑ- ΜΕΛΕΤΕΣ (ΑΠΟ 08.08.2016)
Τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα και επιπρόσθετες υπηρεσίες της νέας βάσης δεδοµένων είναι:
- νοµοθεσία, νοµολογία (συµπεριλαµβανοµένων των αποφάσεων της ΑΕΠΠ), αλλά και επιπλέον ενηµερωτικά
κείµενα για τις δηµόσιες συµβάσεις, οργανωµένα επίσης µε συστηµατικό τρόπο και κατηγοριοποίηση.
- κατηγοριοποιηµένες διακηρύξεις διαγωνισµών φορέων που ολοκληρώθηκαν και η σχετική διαδικασία
κρίθηκε νόµιµη κατά τον προσυµβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
- γλωσσάρι δηµοσίων συµβάσεων µε πολύ αναλυτική κατηγοριοποίηση συγκεκριµένων δηµοσίων
συµβάσεων, σε επίπεδο λήµµατος.
- ∆υνατότητα υποβολής ερωτηµάτων.
Παρακαλούµε όπως ληφθεί σχετική απόφαση για την εξειδίκευση της πίστωσης στον Κ.Α. 00.6452.0000 του
προϋπολογισµού µε τίτλο «Συνδροµές Internet. Γενικές Υπηρεσίες»
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά.
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 καθώς και του αρ 77 του ν 4555/2018 όπως τροπ/καν µε το
αρ 3 του ν 4623/2019 και ισχύουν.
2. τις διατάξεις του ν 4625/2019
3. την υπ΄αριθµ. πρωτ. 15325/30-7-2020 εισήγηση του γραφείου προµηθειών

Αποφασίζει
Εγκρίνει την εξειδίκευση της εγγεγραµµένης πίστωσης στον Κ.Α. 00.6452.0000 του προϋπολογισµού
οικονοµικού έτους 2020, µε τίτλο «Συνδροµές Internet. Γενικές Υπηρεσίες», για την αντιµετώπιση της
δαπάνης συνδροµής µε δικαίωµα ετήσιας πρόσβασης σε όλες τις θεµατικές ενότητες της ιστοσελίδας
«www.4412.gr» µε απεριόριστη χρήση , συνολικού κόστους 2.480,00 € (2.000,00 € συν Φ.Π.Α.).
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 173/2020.
………………………………………………………………………………………………………………………………
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Ζαφειρούλα Σεβαστού
2. Κυριάκος Αντωνιαδης
3. ∆ηµήτριος Καρακασίδης
4. Ευστάθιος Κοκκινίδης
5. Στέφανος Μπιγγας

