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                                  Α Π Ο Φ Α Σ Η 
 
ΘΕΜΑ: «Απευθείας ανάθεση για την ανανέωση της συντήρησης – υποστήριξης 
του συστήµατος προσωπικού – µισθοδοσίας COMPASS της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου». 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν.2503/97 (ΦΕΚ Α107/30.5.97) «∆ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της 
Περιφέρειας κλπ», ως ισχύει. 
2. Το Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
3. Το Π.∆. 139 (ΦΕΚ 232Α/27-12-10) «Οργανισµός της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου».    
4. Το Π.∆.118/07 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου», ως ισχύει. 
5. Το άρθρο 1 του Ν.2286/95 «Περί Προµηθειών ∆ηµοσίου Τοµέα», όπως 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 του Ν.2741/99. 
6. Το Ν.2362/95 (ΦΕΚ Α247/27.11.95) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 
δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», ως ισχύει και ειδικότερα το 
αρθ.83/παρ.3/εδάφιο δ. 
7. Το Ν. 3871/2010 περί «∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και Ευθύνης». 
8. Το Π.∆. 113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες (Α.194).   
9. Την υπ’ αρ. 35130/739/09-08-10 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών περί 
αύξησης των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/95 για τη 
σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή 
υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων         
10. Την απόφαση ανάληψης δηµοσιονοµικής δέσµευσης µε αρ. 
πρωτ.16435/390/23.02.12 για ποσό 11.000,00 ευρώ. 
11. Το γεγονός ότι η Αποκεντρωµένη  ∆ιοίκηση Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας 
και Ιονίου, σε εφαρµογή του υπ΄αριθ.2/96117/0026/20-12-11 εγγράφου του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους Γεν.∆/νση ∆ηµ/κων Ελέγχων περί «ανατροπών 
και αναλήψεων υποχρεώσεων» και η συνακόλουθη ανάγκη έκδοσης αποφάσεων 
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ανάκλησης για το ανεκτέλεστο µέρος των αναληφθεισών υποχρεώσεων κατά την 
διάρκεια του οικ/κού έτους 2011,  δηµιούργησε χρονικές υστερήσεις,  στην 
ενεργοποίηση του Προϋπολογισµού του φορέα από της ενάρξεως του 
οικονοµικού έτους  2012.  
12. Το γεγονός ότι η Αποκεντρωµένη  ∆ιοίκηση Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας 
και Ιονίου, βρίσκεται στο προπαρασκευαστικό στάδιο της διενέργειας ανοικτού 
διαγωνισµού προϋπολογισµού άνω των 150.000,00 ευρώ για την προµήθεια 
πληροφοριακού συστήµατος διαχείρισης µητρώου προσωπικού και µισθοδοσίας 
των υπηρεσιών της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής 
Ελλάδας και Ιονίου.  
13. Την σχετική αλληλογραφία µε την εταιρεία για επίτευξη µικρότερου τιµήµατος. 
14. Την ανάγκη για την συντήρηση και υποστήριξη του συστήµατος προσωπικού 
– µισθοδοσίας (COMPASS) στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου, 
∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου από την εταιρεία «3Π ΑΒΕΤΕ», η οποία παρείχε και 
κατά το προηγούµενο έτος τις υπηρεσίες της στον φορέα,  λόγω των 
διευρυµένων αρµοδιοτήτων της  Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Π.∆.Ε.& Ι. σε 12 
Νοµούς και την συνακόλουθη αύξηση του αριθµού των υπηρετούντων 
υπαλλήλων από την εφαρµογή του Προγράµµατος «Καλλικράτης». 
15. Την από 01/12/11 προσφορά της εταιρεία «3π ΑΒΕΤΕ» για την συντήρηση 
και υποστήριξη του συστήµατος προσωπικού – µισθοδοσίας (COMPASS). 
 
 
                     Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 
 Την απευθείας ανάθεση στην εταιρεία µε την επωνυµία «3π ΑΒΕΤΕ» 

Εφαρµογές και Υπηρεσίες Λογισµικού, για την συντήρηση – υποστήριξη του 

συστήµατος προσωπικού – µισθοδοσίας (COMPASS) στην Αποκεντρωµένη 

∆ιοίκηση Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου, για διάστηµα έως τέλος 

Αυγούστου 2012 και έως του ποσού των 9.730,00 ευρώ (εννέα χιλιάδες 

επτακόσια τριάντα )  συµ/νου ΦΠΑ 23% .  

  
                                                                        
                                       
                                                                                           Με    Ε.Γ.Γ. 
                                                                           
                                                       Ο Γενικός ∆/ντής  

      Εσωτερικής Λειτουργίας 
 
 
       Ιωάννης Φουρκαλίδης  
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Κοινοποίηση: 
 

1) Υ.∆.Ε. , Γούναρη 11α  
      Πάτρα 
2) ∆ιεύθυνση Πληροφορικής  

& Επικοινωνιών 
Ενταύθα 

3) Εταιρεία «3π ΑΒΕΤΕ» 
Βορείου Ηπείρου 45 
Μαρούσι 15125 
Αθήνα  
 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 
 

1) Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Αποκ/νης ∆ιοίκησης 
Πελ/σου,∆υτ.Ελλάδας και Ιονίου. 
  

2) Τµήµα Π/Υ – ∆/νση Οικονοµικού. 
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