
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  2/12-02-2015  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 26/2015 Θέμα:  «Ανανέωση  σύμβασης  υποστήριξης  του 

προγράμματος μισθοδοσίας».

Στη Θέρμη και  στην έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  12 
Φεβρουαρίου  2015  ημέρα  Πέμπτη  και  ώρα  14:00μ.μ.  συνήλθαν  τα  μέλη  του  Διοικητικού 
Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης 
Θέρμης» σε τακτική συνεδρίαση μετά από την υπ’ αριθμ. 337/09-02-2015 έγγραφη πρόσκληση 
του Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
4 του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως 
και Αποχετεύσεως». 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν 
παρόντα οκτώ (8), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος(προσήλθε 

κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της 

ημερήσιας διάταξης)
2. Καραουλάνης Δημήτριος 

(Αντιπρόεδρος)                         

2. Καλαμπίδης Δημήτριος(προσήλθε κατά τη 

συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας 

διάταξης)
3. Χρυσοχόου Παύλος 3. Παπαδόπουλος  Αριστοτέλης (προσήλθε 

κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της 

ημερήσιας διάταξης)
4. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
5. Δημητρίου Δημήτριος
6. Αναγνώστου Πασχάλης
7. Κεσίδη Αναστασία
8. Λεμονάκη Χρυσούλα

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Προϊσταμένη Διοικητικών  & Οικ. Υπηρεσιών κ. Κωστίκα 
Μαρία, γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι υπάρχουν τρία θέματα εκτός ημερησίας διάταξης και πρότεινε 
να συζητηθούν στην αρχή της συνεδρίασης.

Ε γ κ ρ ί ν ε τ α ι  ο μ ό φ ω ν α
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8o θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι σύμφωνα 
με  το  άρθρ.5  του  Ν.1069/80  παρ  2.  «Το  Διοικητικόν  Συμβούλιον  ιδία  :  ε)  Αποφασίζει  περί  
αναθέσεως συντάξεως μελετών, έργων και προμηθειών και εγκρίνει ταύτας.» 

Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παρ.  5  του  αρθρ.  11  του  Π.Δ.  28/1980(όπως  αυτό 
τροποποιήθηκε  με  τις  διατάξεις  του  Ν.2623/98  αρθρ.9),  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  μπορεί  να 
αναθέτει με απευθείας διαπραγμάτευση την εκτέλεση εργασιών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08, τις διατάξεις του 
άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) και την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 
2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066 τ. Β΄) "9. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες, οι Σύνδεσμοι τους, τα νομικά  
τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τα ιδρύματα τους δύνανται να αναθέτουν απευθείας ή με  
συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) παροχή υπηρεσιών, που δεν υπάγονται στις διατάξεις  
του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α), σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995  
(ΦΕΚ 247 Α), ως προς τα επιτρεπτά χρηματικά όρια, όπως αυτά καθορίζονται με τις εκάστοτε  
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εκδιδόμενες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Για την απευθείας ανάθεση  
απαιτείται  απόφαση  Δημάρχου  ή  Προέδρου  Κοινότητας,  προέδρου  συνδέσμων,  νομικών  τους  
προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. 

Στη συνέχεια  ο Πρόεδρος είπε  στα μέλη ότι,  προκειμένου στην  εύρυθμη λειτουργία  του  
τμήματος μισθοδοσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης κρίνεται αναγκαία η ανάθεση των εργασιών υποστήριξης 
των προγραμμάτων μισθοδοσίας, σε εξωτερικό συνεργάτη καθώς η Δ.Ε.Υ.Α Θέρμης δεν διαθέτει  
προσωπικό με τις ειδικές γνώσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών  για 
χρονική διάρκεια ενός έτους.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε την ανανέωση της υφιστάμενης σύμβασης, με απευθείας 
ανάθεση  των  εργασιών,  στην  εταιρεία  «infoPATH»,   Πορτοκαλίδης  Ιωάννης,  Μηχανογραφική 
Οργάνωση Επιχειρήσεων,  η  οποία  έχει  εγκαταστήσει  και  το  συγκεκριμένο πρόγραμμα,  με  ποσό 
δαπάνης των εργασιών 2.665,00€ πλέον του Φ.Π.Α. και συγκεκριμένα:

εγκατάσταση νέων εκδόσεων λογισμικού, τηλεφωνική υποστήριξη χρηστών, on line support 
μέσω  internet,  έξι  on site επισκέψεις  υποστήριξης  ετησίως, εγκατάσταση  μηχανισμού 
απομακρυσμένης πρόσβασης για την υποστήριξη των χρηστών, on line εργασίες που μπορούν να 
πραγματοποιηθούν μέσα από τις δυνατότητες της εφαρμογής μισθοδοσίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και  αφού έλαβε υπόψη του την 
εισήγηση του Προέδρου, τις σχετικές διατάξεις.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α

1. Εγκρίνει  την  ανάθεση  των  εργασιών  υποστήριξης  των  προγραμμάτων  μισθοδοσίας σε 
εξωτερικό συνεργάτη με τη διαδικασία της αευθείας ανάθεσης και ειδικότερα:

 Την  ανανέωση  της  υφιστάμενης  σύμβασης,  με  απευθείας  ανάθεση  των  εργασιών,  στην 
εταιρεία «infoPATH»,  Πορτοκαλίδης Ιωάννης, Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων, με 
ποσό  δαπάνης  των  εργασιών  2.665,00€  πλέον  του  Φ.Π.Α.  όπως  αυτή  περιγράφεται  στο 
εισηγητικό μέρος της απόφασης.

 Χρονική  διάρκεια  της  σύμβασης  ορίζεται  το  ένα  έτος  από  την  υπογραφή του σχετικού 
συμφωνητικού.

2. Ψηφίζουν  τη  σχετική  δέσμευση  πίστωσης  ποσού  2.665,00  από  τον  Κ.Α. 
64.98.05.0000 και ποσού 612,95€ από τον Κ.Α. 54-00-29-0023 του οικονομικού προϋπολογισμού 
έτους 2015.

3. Εξουσιοδοτούν τον Πρόεδρο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.    

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 2 απόφαση 26/12-02-2015
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ   ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
  

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                             ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
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