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    ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
               ΘΑΣΟΥ 
 

 
Α.Φ.Μ.  800125738 -  ∆.Ο.Υ. Καβάλας                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
Λιµένας Θάσου 6404 Θάσος 
Τηλ.: 25930 24025-26 – Φαξ: 2593058344 
E-mail: grammateia@deyathassou.gr 

 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της µε αριθµό 22/29-12-2021 τακτικής, µέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου. 

 
 
 

Αρ. Απόφασης 214/2021 
 
 
 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση απευθείας ανάθεσης της 

παροχής υποστήριξης ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών 

Υπηρεσιών ∆.Ε.Υ.Α.Θ., σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016».                               

                       
Στο Λιµένα Θάσου σήµερα στις 29 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2021 ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη  και ώρα 

13:00 µ.µ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆.Ε.Υ.Α.Θ., ύστερα από την υπ’  αριθµ. 

5643/24-12-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Μανίτσα Κωνσταντίνου, που επιδόθηκε σε όλους 

τους συµβούλους, στο ηλεκτρονικό τους ταχυδροµείο (e-mail), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του             

Ν. 1069/80.  

Η Συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε µέσω τηλεδιάσκεψης για λόγους διασφάλισης της δηµόσιας υγείας, σύµφωνα  µε 

τις υπ’  αρ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 33282/29-05-2020,  60249/22-09-2020 και 426/77233/13-11-

2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’  αρ. 429/13-03-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 250/τ.Α΄/13-03-2020) το 

άρθρο 1 του  Ν. 4682/03-04-2020 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/03-04-2020) που κυρώνει την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου 

(ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020, παράγραφο 1 του άρθρου 10, καθώς και του µε αριθµ. πρωτ. 

∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (Α∆Α: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ). 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόµιµη απαρτία, τουλάχιστον ½ των µελών (Π.Ν.Π. 75/Α΄/30-03-2020), γιατί σε 

σύνολο έντεκα (11)  µελών στην τηλεδιάσκεψη συµµετείχαν εννέα (9) µέλη, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη 

της συνεδρίασης. 

 

Πρόεδρος: Μανίτσας Κωνσταντίνος 

Παρόντες: Σαλταρής Αργύριος – Γκάγκος Αλέξανδρος - Καραβούζης Στυλιανός – Κουτσουµανής Γεώργιος 

– Μαλλιαρός Σωτήριος - Λαµπρινίδης Λάµπρος – Ζαµπέκος Παναγιώτης – Βουλτσίδης Παναγιώτης 

Απόντες: Στάµος Βασίλειος – Τσένης Γεώργιος  

Αποχωρήσαντες: ΚΑΝΕΙΣ 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε χωρίς δικαίωµα ψήφου η Γενική ∆ιευθύντρια της ∆.Ε.Υ.Α.Θ.                            

κ. Μαύρου Αργυρή. 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το ένατο  (-9ο-)  τακτικό θέµα της ηµερήσιας  διάταξης ανέφερε τα εξής: 

 Σκοπός των παρεχόµενων υπηρεσιών είναι η ∆ιοικητική Υποστήριξη των τµηµάτων  της  ∆.Ε.Υ.Α.Θ.  

και συγκεκριµένα στα τµήµατα  «Λογιστηρίου, Προµήθειες, Ταµείο, Αποθήκη», «Εξυπηρέτησης Πελατών, Έκδοσης 

Λογαριασµών, Εισπράξεις Λογαριασµών- Γραφείο Καταγραφής- Καταµέτρησης Κατανάλωσης & Ελέγχου». 

21AWRD009879755 2021-12-30
ΑΔΑ: 6Υ5ΓΟΕΥΣ-ΣΥΒ

Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry of
Digital Governance, Hellenic
Republic
Date: 2021.12.30 15:22:13
EET
Reason:
Location: Athens



                                                                                                                                                                

 
2 

Σύµφωνα µε τον ΟΕΥ της  ∆.Ε.Υ.Α.Θ. υπάρχουν 7 οργανικές θέσεις ∆ιοικητικού Προσωπικού, εκ των οποίων αυτή 

τη στιγµή είναι καλυµµένες µόνο οι τρεις, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται ουσιαστικά κενά και προβλήµατα ως 

προς την εύρυθµη λειτουργία της επιχείρησης αλλά και στην αποτελεσµατική εξυπηρέτηση των καταναλωτών.  

Οι κενές αυτές οργανικές θέσεις δεν µπόρεσαν να καλυφθούν λόγω των µέτρων που ίσχυσαν για την αντιµετώπιση 

της δηµοσιονοµικής κατάστασης στη χώρα, µεταξύ αυτών και ο περιορισµός προσλήψεων τακτικού προσωπικού 

στους ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθµού και στα Ν.Π.Ι.∆. αυτών, µέχρι πρότινος.  

 Η Υπηρεσία έχει προβεί στον έγκαιρο και ορθό προγραµµατισµό των υπηρεσιακών αναγκών της, υποβάλλοντας 

αιτήµατα για την κάλυψη των θέσεων αυτών προς το Υπουργείο Εσωτερικών µε τις Αποφάσεις  

 

1. 66/2018 περί προγραµµατισµού προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα, σύµφωνα µε την 

υπ’ αριθµόν 25/10703/16-12-16 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών µε Α.∆.Α. 7ΤΛ1ΟΕΥΣ-645,  

2. 140/2019 περί «Προγραµµατισµού προσλήψεων προσωπικού Ι.∆.Α.Χ. ανταποδοτικού χαρακτήρα και υποβολή 

σχετικού αιτήµατος» µε Α.∆.Α. Ω2Λ9ΟΕΥΣ-Υ∆Ο   

3. 141/2019 περί «Ετήσιου προγραµµατισµού προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2020» µε Α.∆.Α. 

ΩΠ8ΩΟΕΥΣ-∆8Ψ  του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ε.Υ.Α.Θ. 

4. 101/2020 περί «Ετήσιου προγραµµατισµού προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2021» µε Α.∆.Α. 

ΨΛ4ΑΟΕΥΣ-ΜΟΗ. 

5. 108/2021 περί «Ετήσιου προγραµµατισµός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2022» µε Α.∆.Α. ΩΓ2ΤΟΕΥΣ-

704. 

 

Παρά τις έγκαιρες ενέργειες και τις νόµιµα ληφθείσες αποφάσεις, δεν κατέστη ακόµη δυνατή η πρόσληψη 

προσωπικού µε σύµβαση Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου για την κάλυψη των πάγιων και διαρκών αναγκών της 

∆.Ε.Υ.Α.Θ.  Οι προβλεπόµενες διαδικασίες είναι χρονοβόρες και απαιτούν την έκδοση προκήρυξης µέσω ΑΣΕΠ για 

την οποία δεν υπάρχει κανένα χρονοδιάγραµµα έκδοσης και ολοκλήρωσης. Εποµένως, η αδυναµία κάλυψης µε 

προσωπικό δυναµικό των Γραφείων: «Λογιστηρίου, Προµήθειες, Ταµείο, Αποθήκη», «Εξυπηρέτησης Πελατών, 

Έκδοσης Λογαριασµών, Εισπράξεις Λογαριασµών- Γραφείο Καταγραφής- Καταµέτρησης Κατανάλωσης & 

Ελέγχου», «Προσωπικού Επιχείρησης, Μισθοδοσίας», δεν αποδίδεται σε υπαιτιότητα της ∆ιοίκησης. Όµως οι 

ανάγκες της ∆.Ε.Υ.Α.Θ. για τις περιγραφόµενες υπηρεσίες είναι ζωτικής σηµασίας για την εύρυθµη και 

αποτελεσµατική λειτουργία της επιχείρησης.  

Μέχρι την έκδοση των σχετικών προκηρύξεων και την ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης, η Επιχείρηση θα 

πρέπει να εξασφαλίσει την οµαλή της λειτουργία µε την επιλογή αναδόχων για την εκτέλεση συγκεκριµένων 

εργασιών,  κατ’ εξαίρεση για την ανάθεση σε τρίτους, καθώς επιβάλλεται από τις αρχές της αναγκαιότητας και της 

αποδοτικότητας, άνευ υπαιτιότητας της. 

Για τους λόγους αυτούς και σε αναµονή των προκηρύξεων που θα εκδοθούν από το αρµόδιο Υπουργείο, η 

∆.Ε.Υ.Α.Θ. προτίθεται να προβεί στην επιλογή παρόχων από 01/01/2022 έως και 30/06/2022 για τα παρακάτω 

τµήµατα υποστήριξης.  

 

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Α 

Για το Τµήµα Λογιστηρίου, Προµήθειες, Ταµείο, Αποθήκη και συγκεκριµένα για το Λογιστήριο:  

 

• H οργάνωση και αρχειοθέτηση χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής. 

• H ψηφιοποίηση εγγράφων τρεχόντων και παλαιότερων ετών. 

• H αρχειοθέτηση τιµολογίων και παραστατικών µε σκοπό την διεκπεραίωση τους.  

• O διαχωρισµός εγγράφων προς αρχειοθέτηση και καταστροφή. 

• H δηµιουργία των απαραίτητων φωτοαντιγράφων για τις εργασίες του λογιστηρίου. 

• H προετοιµασία δικαιολογητικών χρηµατικών ενταλµάτων. 
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• H τήρηση και ενηµέρωση φακέλων συγχρηµατοδοτούµενων έργων σε συνεργασία µε τον υπεύθυνο 

λογαριασµού.  

• H µέριµνα για την είσπραξη των οφειλών. 

 

Για το τµήµα της υποστήριξης Α, οι συµµετέχοντες (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µε συναφές αντικείµενο εργασιών, 

θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω: 

Απολυτήριο τίτλο Γενικού Λυκείου ή ισότιµου τίτλου της ηµεδαπής ή αλλοδαπής (αναγνωρισµένο) 

∆ιετή εµπειρία σε συναφές αντικείµενο διοικητικής υποστήριξης 

 

Εργασία Μ.Μ Ποσότητα 

Τιµή 

µονάδος Σύνολο 

Οργάνωση και αρχειοθέτηση χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής Εργατοώρα 150 8,00 1.200,00 

Ψηφιοποίηση εγγράφων τρεχόντων και παλαιότερων ετών Εργατοώρα 150 8,00 1.200,00 

Αρχειοθέτηση τιµολογίων και παραστατικών µε σκοπό την διεκπεραίωση 

τους  Εργατοώρα 150 8,00 1.200,00 

∆ιαχωρισµός εγγράφων προς αρχειοθέτηση και καταστροφή Εργατοώρα 130 6,00 780,00 

∆ηµιουργία των απαραίτητων φωτοαντιγράφων για τις εργασίες του 

λογιστηρίου Εργατοώρα 120 8,00 960,00 

Προετοιµασία  δικαιολογητικών χρηµατικών ενταλµάτων Εργατοώρα 130 8,00 1.040,00 

Την τήρηση και ενηµέρωση φακέλων συγχρηµατοδοτούµενων έργων σε 

συνεργασία µε τον υπεύθυνο λογαριασµού.  Εργατοώρα 80 8,00 640,00 

Μέριµνα για είσπραξη των οφειλών Εργατοώρα 80 6,00 480,00 

ΣΥΝΟΛΟ 6.380,00     7.500,00 

ΦΠΑ 24%   990   1.800,00 

Τελικό Σύνολο       9.300,00 

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Β 

Για το Γραφείο Λογιστηρίου, Προµήθειες, Ταµείο, Αποθήκη και συγκεκριµένα για το τµήµα Λογιστηρίου: 

 

• Η υποστήριξη στην παρακολούθηση των ταµειακών διαθεσίµων. 

• Η υποστήριξη στην επεξεργασία ηλεκτρονικών αρχείων πληρωµών και στον έλεγχό τους    

• Η υποστήριξη στη σύνταξη των ηµερήσιων δελτίων εισπράξεων. 

• Η υποστήριξη στη καταχώρηση των τιµολογίων προµηθευτών – παρόχων – εργολάβων. 

• Η υποστήριξη στην παρακολούθηση των τραπεζικών συναλλαγών των  καταναλωτών µέσω ∆ΙΑΣ, την 

καταχώρηση παγίων εντολών, την εξαγωγή των σχετικών καταστάσεων και εισαγωγή των δεδοµένων στα 

µηχανογραφικά συστήµατα της ∆.Ε.Υ.Α.Θ. 

 

Για το τµήµα της υποστήριξης Β, οι συµµετέχοντες (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µε συναφές αντικείµενο εργασιών, 

θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω: 

 

• Απολυτήριο τίτλο Γενικού Λυκείου ή ισότιµου τίτλου της ηµεδαπής ή αλλοδαπής (αναγνωρισµένο) 

• ∆ιετή εµπειρία σε συναφές αντικείµενο διοικητικής υποστήριξης 

Εργασία Μ.Μ Ποσότητα 

Τιµή 

µονάδος Σύνολο 

Υποστήριξη στην παρακολούθηση των ταµειακών διαθεσίµων Εργατοώρα 180 8,00 1.440,00 

Υποστήριξη στην επεξεργασία ηλεκτρονικών αρχείων πληρωµών και στον 

έλεγχό τους    Εργατοώρα 180 8,00 1.440,00 
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Υποστήριξη στη σύνταξη των ηµερήσιων δελτίων εισπράξεων Εργατοώρα 180 8,00 1.440,00 

Υποστήριξη στη καταχώρηση των τιµολογίων προµηθευτών – παρόχων – 

εργολάβων Εργατοώρα 180 8,00 1.440,00 

Υποστήριξη στην παρακολούθηση των τραπεζικών συναλλαγών των  

καταναλωτών µέσω ∆ΙΑΣ, την καταχώρηση παγίων εντολών, την εξαγωγή 

των σχετικών καταστάσεων και εισαγωγή των δεδοµένων στα 

µηχανογραφικά συστήµατα της ∆ΕΥΑΘ Εργατοώρα 155 8,00 1.240,00 

          

          

Σύνολο   875   7.000,00 

ΦΠΑ 24%       1.680,00 

Τελικό Σύνολο        8.680,00 

 

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Γ 

Για το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πελατών, Έκδοσης Λογαριασµών, Εισπράξεις Λογαριασµών- Γραφείο Καταγραφής- 

Καταµέτρησης Κατανάλωσης & Ελέγχου και συγκεκριµένα για το τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών, Έκδοσης 

Λογαριασµών, Ελέγχου: 

 

• Η εισαγωγή στο πρόγραµµα των καταναλωτών που διαθέτει η ∆.Ε.Υ.Α.Θ., των ενδείξεων των 

υδροµετρητών στην αποκλειστική µερίδα που τηρείται για κάθε έναν καταγεγραµµένο καταναλωτή. 

• Η δηµιουργία της διαφοράς κυβικών κατανάλωσης µεταξύ της τρέχουσας και προηγούµενης ένδειξης, στις 

περιπτώσεις περιοδικών λογαριασµών. 

• Η βεβαίωση µέσω του λογισµικού που διαθέτει η ∆.Ε.Υ.Α.Θ. των λογαριασµών 

• Η ένταξη στο σύστηµα νέων παροχών δηµιουργώντας νέες καρτέλες καταναλωτών. 

• Η εξυπηρέτηση των καταναλωτών (παραλαβή και επεξεργασία αιτηµάτων, επεξηγήσεις σχετικά µε τους 

λογαριασµούς κ.α.).  

• Η άµεση ανταπόκριση σε ερωτήµατα σχετικά µε προβλήµατα διανοµής νερού- βλάβες δικτύου ύδρευσης 

αποχέτευσης, πληροφορίες σχετικά µε τον λογαριασµό. 

• Η τηλεφωνική επικοινωνία µε τους καταναλωτές  για ενηµέρωση της οφειλής τους προς την ∆.Ε.Υ.Α.Θ. 

(καθυστερούµενα υπόλοιπα, τρέχοντα υπόλοιπα, ρυθµισµένες οφειλές κ.α.) 

• Η ενηµέρωση των καταναλωτών µε επιστολές, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο για 

θέµατα υποχρεώσεων προς την επιχείρηση (οφειλές, διακανονισµούς κ.α.). 

• Η συγκέντρωση στοιχείων για την οργάνωση και τον προγραµµατισµό των υπόχρεων στην καταβολή 

τελών σύνδεσης µε το δίκτυο αποχέτευσης σε περιοχές που κατασκευάζονται τέτοια δίκτυα. 

• Η συγκέντρωση στοιχείων για την εξακρίβωση των οικονοµικά υπόχρεων προς τη ∆.Ε.Υ.Α.Θ.  

 

Για το τµήµα της υποστήριξης Γ, οι συµµετέχοντες (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µε συναφές αντικείµενο εργασιών, 

θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω: 

 

Απολυτήριο τίτλο Γενικού Λυκείου ή ισότιµου τίτλου της ηµεδαπής ή αλλοδαπής (αναγνωρισµένο) 

∆ιετή εµπειρία σε συναφές αντικείµενο διοικητικής υποστήριξης 

 
Εργασία Μ.Μ Ποσότητα Τιµή µονάδος Σύνολο 

Εισαγωγή στο πρόγραµµα των καταναλωτών που διαθέτει η ∆ΕΥΑΘ, 

των ενδείξεων των υδροµετρητών στην αποκλειστική µερίδα που 

τηρείται για κάθε έναν καταγεγραµµένο καταναλωτή Εργατοώρα  140 8,00 1.120,00 

∆ηµιουργία της διαφοράς κυβικών κατανάλωσης µεταξύ της τρέχουσας Εργατοώρα  140 8,00 1.120,00 
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και προηγούµενης ένδειξης, στις περιπτώσεις περιοδικών 

λογαριασµών  

Βεβαίωση µέσω του λογισµικού που διαθέτει η ∆ΕΥΑΘ των 

λογαριασµών Εργατοώρα  140 8,00 1.120,00 

Εξυπηρέτηση των καταναλωτών (παραλαβή και επεξεργασία 

αιτηµάτων) Εργατοώρα  140 8,00 1.120,00 

Άµεση ανταπόκριση σε ερωτήµατα σχετικά µε προβλήµατα διανοµής 

νερού- βλάβες δικτύου ύδρευσης αποχέτευσης , πληροφορίες σχετικά 

µε τον λογαριασµό Εργατοώρα  140 8,00 1.120,00 

Ένταξη στο σύστηµα νέων παροχών δηµιουργώντας νέες καρτέλες 

καταναλωτών Εργατοώρα  140 8,00 1.120,00 

Τηλεφωνική επικοινωνία µε τους καταναλωτές  για ενηµέρωση της 

οφειλής τους προς την ∆ΕΥΑΘ (καθυστερούµενα υπόλοιπα, τρέχοντα 

υπόλοιπα, ρυθµισµένες οφειλές κ.α.) Εργατοώρα  65 6,00 390,00 

Ενηµέρωση των καταναλωτών µε επιστολές, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 

ή κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο για θέµατα υποχρεώσεων προς την 

επιχείρηση (οφειλές, διακανονισµούς κ.α.). Εργατοώρα  65 6,00 390,00 

    6720     

ΣΥΝΟΛΟ   970   7.500,00 

ΦΠΑ 24%       1.800,00 

Γενικό Σύνολο       9.300,00 

 
Κριτήριο ανάθεσης η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής.  

 

Σε κάθε τµήµα υποστήριξης αντιστοιχεί ένα άτοµο.  

 

Για την εκκίνηση της διαδικασίας ελήφθησαν οι παρακάτω ενέργειες: 

 

1. Συντάχθηκε η τεχνική έκθεση για την αναγκαιότητα της υπηρεσίας  από τη Γενική ∆ιευθύντρια της 

Επιχείρησης, η οποία κατατέθηκε στο τµήµα προµηθειών για τη διαδικασία. 

2. Κατατέθηκε το µε αρ. πρωτ. 5615/22-12-2021 Τεκµηριωµένο Πρωτογενές αίτηµα που έλαβε Α∆ΑΜ: 

21REQ009830010. 

3. Έχει ληφθεί η 36η Απόφαση Έγκρισης πολυετούς υποχρέωσης µε αρ.πρωτ.5616/23-12-2021 για την 

πληρωµή δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων τα έτη 2021 και  2022 των Κ.Α. 

61-01-0100  «Αµοιβές υποστήριξης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών» 54-00 «Χρεωστικός ΦΠΑ» για την παροχή 

υποστήριξης ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών   Υπηρεσιών ∆.Ε.Υ.Α.Θ κατά έτος ως εξής: 

 
    ΕΤΟΣ 2021 ΕΤΟΣ 2022 ΣΥΝΟΛΟ 

∆ΕΥΑΘ Κ.Α ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ 

  61-01-0100 0,00 22.000,00 22.000,00 

  54-00 0,00 5.280,00 5.280,00 

          

ΣΥΝΟΛΟ   0,00 27.280,00 27.280,00 

 
4. Απεστάλησαν οι εξής προσκλήσεις  υποβολής οικονοµικής προσφοράς: 

• 5618/22-12-2021 στον κ. Κερασίνη Κωνσταντίνο για το τµήµα υποστήριξης Α 

• 5619/22-12-2021 στην κα Μανακούδα Λασκαρίνα για το τµήµα υποστήριξης Β 

• 5620/22-12-2021 στην κα Λαγάρα Σοφία για το τµήµα υποστήριξης Γ 

                                                                                                                                                                                                                                                                 
Παρακαλούµε για τη λήψη σχετικής απόφασης. 
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Τα µέλη εξέφρασαν  την άποψή τους επί του παραπάνω θέµατος. 
  
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να ψηφίσουν σχετικά. 
 
Υπέρ ψήφισαν και τα εννέα  παρόντα µέλη 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο λαµβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 5 του               

Ν. 1069/80, όπως ισχύουν, ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων  

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα 

 

1. Την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας 

απόφασης, για την παροχή υποστήριξης ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών ∆.Ε.Υ.Α.Θ., µε τη διαδικασία 

της απευθείας ανάθεσης. 

2. Την έγκριση της ανάθεσης της παροχής υποστήριξης ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών ∆.Ε.Υ.Α.Θ., ως 

εξής: 

• Για το Τµήµα υποστήριξης Α στον κ. Κερασίνη Κωνσταντίνο του Νικολάου, µε ΑΦΜ 065945971, ∆ΟΥ 

Καβάλας και στοιχεία επικοινωνίας: ∆/νση Λιµένας Θάσου, τηλ. 6948206107, έναντι του ποσού των 

7.500,00 € πλέον Φ.Π.Α., από 01/01/2022 µέχρι 30-06-2022. 

• Για το Τµήµα υποστήριξης Β δεν υπεβλήθη οικονοµική προσφορά από την κληθείσα κ. Μανακούδα 

Λασκαρίνα, οπότε δεν ανατίθεται. 

3. Για το Τµήµα υποστήριξης Γ στην κ. Λαγάρα Σοφία του Χρυσοστόµου, µε ΑΦΜ 047588316, ∆ΟΥ Καβάλας 

και στοιχεία επικοινωνίας: ∆/νση Λιµένας Θάσου, τηλ. 6974065925, έναντι του ποσού των 7.500,00 € 

πλέον Φ.Π.Α., από 01-01-2022 µέχρι 30-06-2022.  

4. Οι δαπάνες που προκαλούνται από τις συγκεκριµένες αναθέσεις θα καλυφθούν από ίδιους πόρους της 

∆.Ε.Υ.Α.Θ. και θα βαρύνουν τον Κ.Α. 61-01-0100 και τον Κ.Α. 54-00 του Προϋπολογισµού εξόδων της 

Επιχείρησης οικονοµικού έτους 2022.  

5. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την υπογραφή των συµβάσεων. 

6. Η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή που συστάθηκε σύµφωνα µε την 

184/2020 Απόφαση του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.Θ. περί «Συγκρότησης Επιτροπής του αντικειµένου της 

σύµβασης παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2021».  

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 214/2021    

 
                   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                                                    Σαλταρής Αργύριος 

          Μανίτσας Κωνσταντίνος                                                Γκάγκος Αλέξανδρος 

                                                                                                    Καραβούζης Στυλιανός 

                                                                                                    Κουτσουµανής Γεώργιος 

                                                                                                    Μαλλιαρός Σωτήριος 

                                                                                                    Λαµπρινίδης Λάµπρος 

                                                                                                    Βουλτσίδης Παναγιώτης 

                                                                                                    Ζαµπέκος Παναγιώτης 

                                                                                                                                                                                                                                            

        Ακριβές  Απόσπασµα                                                        

          Θάσος   29-12-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου                       

               Μανίτσας Κωνσταντίνος                                                                                                                                                                                            
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