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Ο 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 

Έχοντας υπόψη : 

1. Το πρωτογενές αίτηµα του Αυτοτελούς Τµήµατος ∆ιαφάνειας & ∆ιαδικτυακής Πύλης µε Α∆ΑΜ 19REQ004569170 

2019-03-06.   

2. Την 2019/18355 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης σχετικά µε την έγκριση δαπάνης, και διάθεση πίστωσης 

µε Α∆Α: 667ΨΩΞΥ-54Ρ µε Κ.Α.:00.6451.01, µε  α/α Μητρ. ∆εσ.: 756/2019.  

3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (∆.Κ.Κ). 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116,118 και 120. 

6. Προεδρικό ∆ιάταγµα 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016). 

7. Τις  µε αρ. πρωτ. 11535/59/16/3/2017, 32803/180/09-08-2017 & 36709/143/18 Αποφάσεις  ∆ηµάρχου µε τις οποίες 

ορίστηκε Αντιδήµαρχος Οικονοµικών η κ. Αθηνά Γλύκα-Χαρβαλάκου και της ανατέθηκαν αρµοδιότητες. 

8. Την µε αρ. πρωτ.30425/2019  Πρόσκληση  του ∆ήµου µας . 

9. Τη  µε αρ. 624/2018 απόφαση  της Οικονοµικής Επιτροπής περί συγκρότησης επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών 

- αξιολόγησης προσφορών προµηθειών και υπηρεσιών . 

10. Το υπ’ αριθµό 94/2019πρακτικό αξιολόγησης της αρµόδιας επιτροπής και αφού λάβαµε υπόψη µας την πρόταση 

της. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

1.Εγκρίνουµε την απευθείας ανάθεση  
2.Εγκρίνουµε την τεχνική περιγραφή 
3. Αναθέτουµε  απευθείας στην εταιρεία ∆ΗΜΟΣΝΕΤ ΒΑΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ που εδρεύει 
στο 1

ο
 Χλµ. Θέρµης  Πανοράµατος 0 , µε ΑΦΜ 997998663  ∆ΟΥ  ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ τηλ 2310 486263, την ετήσια 

συνδροµή για την απόκτηση δικαιώµατος χρήσης της διαδικτυακής πύλης της ∆ΗΜΟΣΝΕΤ  και την ετήσια  συνδροµή 
που αφορά στην ηλεκτρονική πλατφόρµα e-postirixis, µέσω της οποίας παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης και 
ζωντανής συµµετοχής σε δώδεκα παρουσιάσεις  για το προσωπικό  του ∆ήµου εντός ενός έτους από τη ηµεροµηνία 
λήψης της απόφασης.Η   συνολική δαπάνη των  συνδροµών   ανέρχεται στο ποσό των 2.800,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%. 
για το έτος 2019  µε cpv   79980000-7,σε βάρος του   Κ.Α.:00.6451.01, µε α/α Μητρ. ∆εσ.: 756/2019, για τις ανάγκες του  
Αυτοτελούς Τµήµατος ∆ιαφάνειας & ∆ιαδικτυακής Πύλης .To ποσό θα καταβληθεί σε 2 ισόποσες δόσεις. 

 
 

    Κοινοποίηση :                                                                                                                        Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

            1. ∆ΗΜΟΣ ΝΕΤ ΜΟΝ Ε.Π.Ε.                                                                                             και µε ειδική εντολή 

                                                                                                                                                                     Η                                                                                   

                                                                                                                           ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

                                                                                                                                              ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ-ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 9Ψ74ΩΞΥ-3ΞΙ
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