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ΘΕΜΑ: «Συµπλήρωση της υπ’ αριθµ. 785/2011 Απόφασης ∆ηµάρχου» 
 
  

ΑΠΟΦΑΣΗ   1475 
Ο 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α) του άρθρου 6 παρ.1 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) µε τίτλο «Ενίσχυση 

της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραµµα ∆ιαύγεια»  

β) του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις του ν.4013/2011 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 10 του ν. 4038/2012 (Α΄  
3 Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου (ΦΕΚ 3360/Β΄/17-12-2012, ΦΕΚ 190/ 

Β΄/4-2-2013 
4 Την υπ’αριθ. 785/2011 «Συγκρότηση και ορισµός Μελών Οµάδας ∆ιοίκησης Έργου (Ο.∆.Ε.) 

στο πλαίσιο της εφαρµογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ»  
5 Τις περιπτ. δ’ και θ’ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 σύµφωνα µε τις οποίες ο ∆ήµαρχος 

είναι προϊστάµενος των υπηρεσιών του ∆ήµου και συνιστά οµάδες εργασίας και οµάδες 
διοίκησης έργου.  

6 Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου, δεδοµένου ότι η Οµάδα ∆ιοίκησης Έργου θα εκτελέσει το έργο 
της χωρίς αποζηµίωση. 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 
 

1.Συµπληρώνουµε την υπ’αριθµ. 785/2011 Απόφαση ∆ηµάρχου µε θέµα «Συγκρότηση και 
ορισµός Μελών Οµάδας ∆ιοίκησης Έργου (Ο.∆.Ε.) στο πλαίσιο της εφαρµογής του 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ» ως προς τα µέλη Ο.∆.Ε.  ως εξής: 

 
Ως Συντονιστές  της Ο.∆.Ε ,επιπλέον των αρχικά ορισθέντων, ορίζονται οι εξής υπάλληλοι: 
 

1.1  Αναστάσιος Βασιλόπουλος, υπάλληλος ΠΕ11 Πληροφορικής, Συντονιστής, µε στοιχεία 
επικοινωνίας: (τηλ. 2313317822, e-mail: a.vasilopoulos@thessaloniki.gr   

1.2 Πουρσανίδου Κλωνάρα, υπάλληλος ΠΕ1 ∆ιοικητικού, Συντονίστρια, µε στοιχεία 
επικοινωνίας : (τηλ. 2310552977, e-mail: k.poursanidou@thessaloniki.gr  

 
Οι ανωτέρω αναφερόµενοι αποτελούν την συντονιστική οµάδα της Ο.∆.Ε. Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων  
Τα υπόλοιπα µέλη της Ο.∆.Ε.  παραµένουν ως έχουν, σύµφωνα µε την υπ’αριθµ.. 785/2011. 
 
2. Έργο της Ο.∆.Ε. είναι η ανάρτηση των δηµοσίων συµβάσεων, στο δικτυακό τόπο της οικείας 

υπηρεσίας, οι οποίες αφορούν την εκτέλεση έργων, την προµήθεια αγαθών ή την 
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παροχή υπηρεσιών ανεξαρτήτως διαδικασίας ανάθεσης, προϋπολογισµού ύψους ίσου 
ή µεγαλύτερου των χιλίων (1.000) ευρώ κατά το άρθρο 1β του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α` 
247), και  συνάπτονται γραπτώς, µε ηλεκτρονικό µέσο ή προφορικώς, µεταξύ των φορέων 
του δηµόσιου τοµέα και τρίτων. 

Το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (στο εξής Μητρώο) αποτελείται από 
δύο επιµέρους υποσυστήµατα: 

α) Το Μητρώο Ηλεκτρονικής Καταχώρισης Αιτηµάτων και 

β) Το Μητρώο Ηλεκτρονικής Καταχώρισης ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

στα οποία καταχωρίζονται µέσω ηλεκτρονικής διαδικτυακής φόρµας ή διασύνδεσης 
πληροφοριακών συστηµάτων τα ακόλουθα, ως εξής: 

Στο υποσύστηµα Μητρώο Ηλεκτρονικής Καταχώρισης Αιτηµάτων καταχωρίζονται 

ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ και ειδικότερα: 

• Τα Πρωτογενή Αιτήµατα, δηλαδή όλα τα αιτήµατα των υπηρεσιών των 
υπόχρεων φορέων, µε τα οποία ζητείται η προµήθεια αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών ή η 
εκτέλεση δηµοσίων έργων για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων. 

∆ιευκρινίζονται τα εξής σχετικά µε το πρωτογενές αίτηµα: 

- για τις περιπτώσεις εκείνες των συµβάσεων που αφορούν έργα ή µελέτες (ν. 3316/2005 
ΦΕΚ Α` 42), τα οποία εντάσσονται σε πρόγραµµα, ως πρωτογενές αίτηµα καταχωρίζεται 
το δηµόσιο έγγραφο από το οποίο µε οποιοδήποτε τρόπο προκύπτει η πρωτοβουλία για την 
υλοποίηση ή διερεύνηση υλοποίησης του συγκεκριµένου έργου. 

- στην περίπτωση προγραµµατισµένων ή περιοδικά επαναλαµβανόµενων αιτηµάτων σύναψης 
δηµοσίων συµβάσεων έργων ή παροχής υπηρεσιών ή προµήθειας αγαθών όπως είναι ιδίως η 
προγραµµατισµένη συντήρηση δηµοσίου έργου, ο καθαρισµός κτιρίου και η ετήσια 
προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης, πρωτογενές αίτηµα θεωρείται το έγγραφο της αρµόδιας 
υπηρεσίας µε το οποίο δηλώνεται η πρόθεση της για τη σύναψη σχετικής σύµβασης. 

• Τα Εγκεκριµένα Αιτήµατα, δηλαδή όλα τα αιτήµατα για τα οποία έχει εγκριθεί η 
αντίστοιχη δαπάνη, είτε µε τον Αριθµό Ανάληψης Υποχρέωσης, εφόσον η δαπάνη υπάγεται 
στη διαδικασία του Π.∆. 113/2010 (Α` 194), είτε µε την ένταξη τους σε αντίστοιχο 
προϋπολογισµό (άρθρο 8 Π.∆. 113/2010) ή ΣΑΕ ή ανάλογη διαδικασία. 

• Προκήρυξη ή και πρόσκληση,  δηλαδή το πλήρες κείµενο διακηρύξεων ή 
προσκλήσεων που αφορούν σε εγκεκριµένα αιτήµατα ανάλογα µε την ακολουθητέα 
διαδικασία. 

Οι παραπάνω καταχωρίσεις περιλαµβάνουν, κατά περίπτωση, τα στοιχεία της παραγράφου 2 
περίπτωση α`του άρθρου 11 του ν. 4013/2011, δηλαδή: 

(1) το όνοµα του φορέα, (2) τον ΑΦΜ του, (3) το είδος της προµήθειας, υπηρεσίας ή 
δηµοσίου έργου, (4) τον προϋπολογισµό, (5) τις τεχνικές προδιαγραφές, (6) τον Αριθµό 
Ανάληψης Υποχρέωσης, εφόσον η δαπάνη υπάγεται στη διαδικασία του π.δ. 113/2010 (Α΄ 
194), (7) την ένταξη, ειδικά για τις προµήθειες, στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών. 
Συµπληρωµατικά σε οικεία πεδία καταχωρίζονται τα στοιχεία που αφορούν τη διαδικασία 
ανάθεσης, τον εκτιµώµενο προϋπολογισµό και την προκήρυξη ή πρόσκληση της 
αναθέτουσας αρχής. 

Στο υποσύστηµα Μητρώο Ηλεκτρονικής Καταχώρισης ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
καταχωρίζονται ΟΙ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ και 
ειδικότερα: 

Ι. Οι δηµόσιες συµβάσεις προµήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και δηµοσίων έργων. 

ΙΙ. Οι Εντολές Πληρωµών, ήτοι όλες οι εντολές για ενταλµατοποίηση ή οι εντολές πληρωµής 
καθώς και τα στοιχεία των σχετικών τιµολογίων (ιδίως αριθµός τιµολογίου, ηµεροµηνία, 
ποσό, εκδών οικονοµικός φορέας). Οι παραπάνω καταχωρίσεις περιλαµβάνουν, κατά 
περίπτωση, τα στοιχεία της παραγράφου 2 περίπτωση β` του άρθρου 11 του ν. 4013/2011, 
δηλαδή: 
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1) τα ονόµατα των συµβαλλοµένων µερών, 2) τον ΑΦΜ τους, 3) το είδος της σύµβασης, 4) 
το αντικείµενο της, µε αναφορά της ποσότητας και του κοινού λεξιλογίου για τις δηµόσιες 
συµβάσεις (Common Procurement Vocabulary - CPV) ανά είδος, 5) τον προϋπολογισµό της, 
6) τα στοιχεία της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του π.δ. 113/2010, 7) τον τρόπο εκτέλεσης 
δαπανών και το ύψος της κάθε καταβολής. 

 
3. Η Ο.∆.Ε. θα λειτουργεί εντός και εκτός του ωραρίου εργασίας και σύµφωνα µε τις διατάξεις 

περί συλλογικών οργάνων. 
 
4. Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.  
 
 

Κοινοποίηση: Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
� Οριζόµενους  

  
Εσωτερική διανοµή  
� Προϊσταµένους ∆ιευθύνσεων   
� ∆/νση Προσωπικού (για ενηµέρωση προσωπικού µητρώου)  

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ 
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