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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Άγιος Στέφανος20/7/2017 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                    Αριθ. Πρωτ :21.929 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ       Αρ. Απόφ. ∆ηµάρχου: 2.033 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                   

 Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29  
 Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος                                       
               Πληροφορίες: Πανδής Νικόλαος  
            ΤΗΛ: 2132030644  
            email:pandis@ dionysos.gr                                

 
 
 

Θέµα: « ∆ΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛ/ΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ       

                    ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ, ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ » 
 
                                                    Α Π Ο Φ Α Σ Η  

                                         ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
 

Έχοντας υπόψη: 
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 
2) Την υπ' άρ. 9160/782/31-03-2017 <ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ> (Α∆Α: 7Κ96Ω93-ΑΕΛ) 

απόφαση ∆ηµάρχου, περί ορισµού Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στο 
∆ήµο ∆ιονύσου 

3) Τις διατάξεις του άρθρου 90 και  118  του Ν. 4412/2016. 
4) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε την 

παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την περίπτωση 
38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

5) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 
του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

6) Το υπ' αριθ 17REQ001635905/04-07-2017 πρωτογενές αίτηµα &το CPV:79211110-0   
7) α.Την υπ' αρ. 176/30-05-2017 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου,(Α∆Α:61Ε8Ω93-Η1Θ) 

και β.Την υπ'αρ. 156/20-06-2017(Α∆Α:7323Ω93-ΡΤ2) Απόφαση Οικονοµικής 
Επιτροπής, για  : «Παροχή συµπλ/κών στοιχείων προς το Ταµείο Πρόνοιας  
∆ηµοτικών και Κοινοτικών αποχωρησάντων Υπαλλήλων απο την υπηρεσία µας ,µετά 
την 01.09.2013 »  

8) Την Μελέτη-Εισήγηση αριθ. Πρωτ.14665/19-05-2017  που συνέταξε το Τµήµα 
Ανθρωπίνου ∆υναµικού. 

9) Το γεγονός ότι η συγκεκριµένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόµιµα µε την 
αριθµ. 582/19-6-2017(Α∆Α:ΩΣ6ΜΩ93-8ΜΟ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.  

10)  Την αριθ. 21268/14-07-2017 πρόσκληση του ∆ηµάρχου προς την εταιρεία: “ΗΛΙΑΣ 
ΜΠΕΡΝΙ∆ΑΚΗΣ &.ΣΙΑ Ε.Ε” για υποβολή προσφοράς.                                                                    

11) Την υποβληθείσα Οικονοµική Προσφορά µε τα σχετικά ∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής,της εταιρείας “ΗΛΙΑΣ ΜΠΕΡΝΙ∆ΑΚΗΣ &.ΣΙΑ Ε.Ε” αριθ. Πρωτ. 21.513/18-
07-2017 

  
           ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

1. Τη διενέργεια µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, της προµήθειας γιά  : «Παροχή 
συµπλ/κών στοιχείων προς το Ταµείο Πρόνοιας  ∆ηµοτικών και Κοινοτικών 
αποχωρησάντων Υπαλλήλων απο την υπηρεσία µας ,µετά την 01.09.2013 » , 
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ενδεικτικού προϋπολογισµού 2.480,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, σύµφωνα 
µε την αριθ. 156/20-06-2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.      

       2.Αναθέτουµε την προµήθεια γιά  : «Παροχή συµπλ/κών στοιχείων προς το Ταµείο 
Πρόνοιας  ∆ηµοτικών και Κοινοτικών αποχωρησάντων Υπαλλήλων απο την υπηρεσία µας 
µετά την 01.09.2013 » έναντι του ποσού των  2.480,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ,στην εταιρεία: “ΗΛΙΑΣ ΜΠΕΡΝΙ∆ΑΚΗΣ &.ΣΙΑ Ε.Ε” δ/νση:28ης Οκτωβρίου 10-12 
Ν.Ιωνία,Α.Φ.Μ.99996819 ∆.Ο.Υ Ν.Ιωνίας 

 

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Α/α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
ΤΙΜΗ  

(ευρώ) 

1 
     Αµοιβή γιά Παροχή συµπλ/κών στοιχείων προς το Ταµείο 
Πρόνοιας  ∆ηµοτικών και Κοινοτικών  αποχωρησάντων Υπαλλήλων 
απο την υπηρεσία µας ,µετά την 01.09.2013     (20 άτοµα) 

2.000,00 

 
                                                                                                       
(  ΦΠΑ 24%) 

  480,00 

 
                                                          Σύνολο   
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%) 

2.480,00 
 

 
Ολογράφως: ∆ύο χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα ευρώ 

 

1 Η δαπάνη που προκαλείται από την συγκεκριµένη προµήθεια, η οποία θα καλυφθεί 
από ιδίους πόρους, στο ποσό των 2480,00€ συµπεριλαµβανοµένου του 
αναλογούντος ΦΠΑ και θα βαρύνει α) τον Κ.Α. 10.6142.0035 µε τίτλο: «  Αµοιβή 
γιά Παροχή συµπλ/κών στοιχείων προς το Ταµείο Πρόνοιας  ∆ηµοτικών και 
Κοινοτικών  αποχωρησάντων Υπαλλήλων απο την υπηρεσία µας ,µετά την 
01.09.2013», cpv:79211110-0 «Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης Μισθολογικών 
Καταστάσεων» του προϋπολογισµού ο.ε.2017  

2  Η διάρκεια προµήθειας (της παροχής υπηρεσίας ) θα έχει χρονική ισχύ τριών 
µηνών από την υπογραφή της σύµβασης, ή µέχρι εξαντλήσεως του συµβατικού 
ποσού. 

3  Η εξόφληση γίνεται µε βάση το δελτίο παραγγελίας από το τµήµα προµηθειών, τα 
νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο 
άρθρο 200, Ν.4412/2016 και την ισχύουσα νοµοθεσία για την εξόφληση τίτλων 
πληρωµής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆ . (τιµολόγια 
πώλησης, αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, πρωτόκολλα 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής κ.λ.π.) 

 
 

  Με εντολή ∆ηµάρχου 

  Η Αντιδήµαρχος 

   

   

  Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα 
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