
 

Σελ. 1 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
18ης Συνεδρίασης / 16-12-2019 

του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΠΑΑ 
(ΚΥΑ 12935/15,  ΦΕΚ 1247/Β/2015) 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
 Η Πρόεδρος: Ζωή Βροντίση 
 Τα μέλη: Αριστείδης Καλπίας (Αν. Προέδρου) 

Κωνσταντίνος Παπασπυρόπουλος 
Διονύσης Ασημακόπουλος 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 
 Τα μέλη: Δήμητρα Λυμπεροπούλου 

 
 

 Τα μέλη: Πέτρος Βαρελίδης (υποβολή παραίτησης κατά την 7η συνεδρ. ΔΣ ΕΚΠΑΑ, 23/04/2019) 
Ιωάννης Μαχαίρας (υποβολή παραίτησης: αρ. πρωτ. ΕΚΠΑΑ 1075/02-05-2019) 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΣ: Πέτρος Βαρελίδης (εκτ. χρέη 15ης Συνεδρίασης 2019)  
 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ  120 / 18 / 16-12-2019 

 
Θέμα 17: Προκήρυξη έργου υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης και αναβάθμισης 

εφαρμογών πληροφορικής της Δ/νσης ΚΑΠΑ του ΥΠΕΝ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 
 την υπ΄ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/90748/11441 Απόφαση ορισμού Προέδρου και Μελών του Δ.Σ. του Ε.Κ.Π.Α.Α. 

(ΦΕΚ 755/ΥΟΔΔ/18-12-2018) 
 τη γραπτή εισήγηση του εκτ. χρέη Δ/ντη του ΕΚΠΑΑ, κ. Π. Βαρελίδη (αρ. πρωτ. ΕΚΠΑΑ 2928/13-12-2019) 
 την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του Δ.Σ. 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  

Ε γ κ ρ ί ν ε ι  ο μ ό φ ω ν α :   
Εγκρίνει ομόφωνα τη χρηματοδότηση έργου παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, 
συντήρησης και αναβάθμισης εφαρμογών πληροφορικής, της Δ/νσης ΚΑΠΑ του ΥΠΕΝ για ένα έτος 
έναντι ποσού έως 20.000€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο ανάδοχος θα αναλάβει να καλύπτει τις 
ανάγκες που προκύπτουν στον τομέα των εφαρμογών πληροφορικής που εποπτεύονται από την Διεύθυνση 
Κλιματικής Αλλαγής, λόγω προσαρμογής στις νέες απαιτήσεις που ανακύπτουν στις υφιστάμενες εφαρμογές 
συμπεριλαμβανομένων και των υποσυστημάτων τους (λειτουργικό σύστημα, βάση δεδομένων), καθώς και την 
απρόσκοπτη λειτουργία γραφείου υποστήριξης χρηστών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλά και τηλεφώνου 
όπου χρειάζεται, σε θέματα που αφορούν την τεχνική λειτουργία των σχετικών εφαρμογών (πχ λειτουργία 
επαφής χρήστη, διόρθωση, ακύρωση αναρτήσεων κ.α.). 
 
 
Η απόφαση επικυρώνεται αυθημερόν. 

Ακριβές αντίγραφο του σχεδίου απόφασης εκ των Πρακτικών της 18ης Συνεδρίασης/16-12-2019 του Δ.Σ. 
του ΕΚΠΑΑ. 
 

Με εντολή Προέδρου του ΔΣ ΕΚΠΑΑ, 
 

O εκτ. χρέη Γραμματέως του ΔΣ ΕΚΠΑΑ 
Πέτρος Βαρελίδης 
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