
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ:    15/1/2016 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                  ΑΡ.ΠΡΩΤ:         465 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                                                            
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                               
Πληροφορίες: Γ.Χουδετσανάκη 
Ταχ. ∆/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας,  
Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 
Τηλ: 213 2010739 
Fax: 2107295917                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   ΠΡΑΚΤΙΚΟY                         
                                                 3Η Συνεδρίαση /14-1-2016 
 
                                                 ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 5/2016 
  

ΘΕΜΑ: Έγκριση ανάθεσης στην εταιρεία  QUALITY & RELIABILITY AE των 
υπηρεσιών που αφορούν τη µετάπτωση του συστήµατος Προνοιακών Επιδοµάτων 
(ΟΠΣΝΑ) από τον κεντρικό ∆ήµο (Αθηναίων) στο ∆ήµο Καισαριανής και την 
εκπαίδευση των χρηστών. 
. 
 

Πρακτικό της µε αριθµό 3ης /2016  ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής  
Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, την 14η του µηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έτους 2016 
ηµέρα  ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 13.30 µ.µ. η Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου 
Καισαριανής,  συνήλθε σε τακτική  δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, 
ύστερα από την µε  αριθµό πρωτ. 244 /12-1-2016 έγγραφη πρόσκληση του ∆ηµάρχου  
η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα,  σύµφωνα µε τις διατάξεις  των άρθρων 
67 παρ. 4 και 75 , του Ν.3852/2010 , όπως ισχύει. 
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του ∆ηµάρχου-
Προέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  έξι (6) µέλη. 
Ονοµαστικά οι:  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ          
Σταµέλος Ηλίας Πρόεδρος-∆ήµαρχος                     
1.Πολυχρονάκης Συµεών                                  
2.Βασιλάκη Αικατερίνη                                            
3.Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος(αν. µέλος) 
4.Γεωργοπούλου Κανέλλα 
5.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 
6.Γαβρίλης  Γεώργιος          
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου Φιλοπούλου 
Στυλιανή. 
 
Ο κ. Πρόεδρος – ∆ήµαρχος εισηγείται το 2ο θέµα   της  ηµερήσιας διάταξης και θέτει 
υπόψη των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής την  εισήγηση του ∆ιευθυντή 
∆ιεύθυνσης   ∆ιοικητικών Υπηρεσιών κ. Ματζιούρη Γεώργιου   η οποία έχει ως εξής: 
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                                                                          Προς  
                                                                  Οικονοµική Επιτροπή 
                                                                   ∆ήµου Καισαριανής 
 
 
        ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
ΘΕΜΑ: Ανάθεση στην εταιρεία QUALITY & RELIABILITY AE των υπηρεσιών 
που αφορούν τη µετάπτωση του συστήµατος Προνοιακών Επιδοµάτων (ΟΠΣΝΑ) 
από τον κεντρικό ∆ήµο (Αθηναίων) στο ∆ήµο Καισαριανής και την εκπαίδευση των 
χρηστών. 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 94 του Ν.3852/2010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης) η χορήγηση 
των προνοιακών επιδοµάτων σε άτοµα δικαιούµενα κοινωνικής προστασίας από την 
Πολιτεία µεταφέρθηκε από τις Περιφέρειες στους ∆ήµους της χώρας.  
Όµως όσοι ∆ήµοι δεν διέθεταν το απαιτούµενο προσωπικό και την υλικοτεχνική 
υποδοµή εξυπηρετούνταν από τον κεντρικό ∆ήµο της Περιφέρειας τους. Ο ∆ήµος µας 
από τις 1-1-2011 µέχρι σήµερα εξυπηρετούνταν από το ∆ήµο Αθηναίων. 
Από την 1-10-2015 σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.4331/2015 η χορήγηση των 
προνοιακών επιδοµάτων θα πραγµατοποιείται από τους ∆ήµους της µόνιµης 
κατοικίας των δικαιούχων. 
Για το λόγο αυτό απαιτείται η µετάπτωση του αρχείου µε τους δικαιούχους του 
∆ήµου µας από το ∆ήµο Αθηναίων στο ∆ήµο µας και η αντίστοιχη εκπαίδευση των 
χρηστών στο πληροφοριακό σύστηµα Προνοιακών Επιδοµάτων (ΟΠΣΝΑ). 
Η προσφορά της εταιρείας QUALITY & RELIABILITY AE που υποστηρίζει το 
σύστηµα για τη µετάπτωση των αρχείων στο ∆ήµο µας καθώς και για την εκπαίδευση 
των χρηστών – υπαλλήλων ανέρχεται στα 4.920 € ( 4.000€ επιπλέον ΦΠΑ 23% ) 
Η ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί στον Κ.Α   15.6266.0001 µε το ποσό των 5.000 € 
(Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού για το πρόγραµµα προνοιακά επιδόµατα ) του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου µας έτους 2016 
 
Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή για τη λήψη σχετικής απόφασης. 
 
 

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 

ΜΑΤΖΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 



Ο Πρόεδρος –∆ήµαρχος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση , επειδή σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 , την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η  
Οικονοµική  Επιτροπή.  
 
                                        Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
 
 
                                            Μετά από διαλογική συζήτηση 
 

                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 
Εγκρίνει την ανάθεση στην εταιρεία QUALITY & RELIABILITY AE των 
υπηρεσιών που αφορούν τη µετάπτωση του συστήµατος Προνοιακών Επιδοµάτων 
(ΟΠΣΝΑ)από τον κεντρικό ∆ήµο (Αθηναίων) στο ∆ήµο Καισαριανής και την 
εκπαίδευση των χρηστών. 
Η ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί στον Κ.Α   15.6266.0001 µε το ποσό των 5.000 € 
(Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού για το πρόγραµµα προνοιακά επιδόµατα ) του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου µας έτους 2016 
 

 
Με βάση τα παραπάνω συντάχθηκε σχετικό  πρακτικό  το οποίο αφού αναγνώσθηκε 
και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως : 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                        1.Πολυχρονάκης Συµεών  
                                                                        2.Γεωργοπούλου  Κανέλλα 
                                                                        3.Βασιλάκη Αικατερίνη 
                                                                        4.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 
                                                                        5.Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος (αν.µέλος)  
ΣΤΑΜΕΛΟΣ   ΗΛΙΑΣ                                 6.Γαβρίλης Γεώργιος 
 
                                                                                  Καισαριανή   15/1/2016 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 
 

                                      Της υπηρεσίας 
 
                                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
 

                                                                             ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ                        
 
 
 


