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 «ΑΠΟΦΑΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ» 

 

Θέκα: Θέμα: «Απεςθείαρ ανάθεσηρ επγασιών με τίτλο: Τεσνική 

ςποστήπιξη λογισμικού» 

 

Έχοντας υπόψη: 
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1069/80 όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 328 ηνπ Ν. 4412/2016. 

3. Σνλ Καλνληζκό Οηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, Πξνκεζεηώλ & Τπεξεζηώλ ηεο 

Δ.Ε.Τ.Α.Θ.. 

4. Σελ κε αξηζκό 275/2018 απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Ε.Τ.Α.Θ. 

1. Σηο εγγεγξακκέλεο πηζηώζεηο ζηνλ πξνϋπνινγηζκό έηνπο 2020 ν νπνίνο 

εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 276/2019 Απόθαζε ηνπ Δ.. θαη επηθπξώζεθε κε 

ηελ ππ’ αξηζ. 73923+73899 απόθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο 

Δηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο. 

5. Σελ αλάγθε εθηέιεζεο όισλ εθείλσλ ησλ εξγαζηώλ πνπ απαηηνύληαη 

πξνθεηκέλνπ ζηελ ππνζηήξημε ηνπ ινγηζκηθνύ κηζζνδνζίαο «EPSILONNET» ηεο 

Δ.Ε.Τ.Α. Θέξκεο.  

6. Σηο αλάγθεο ηνπ Οηθνλνκηθνύ & Δηνηθεηηθνύ ηκήκαηνο θαη εηδηθόηεξα ηνπ 

γξαθείνπ κηζζνδνζίαο.  

7. Σν γεγνλόο όηη ε Δ.Ε.Τ.Α. Θέξκεο αδπλαηεί ζηελ εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ 

εξγαζηώλ θαζώο απαηηνύληαη εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο θαη δελ δηαζέηεη ην 

θαηάιιειν πξνζσπηθό γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο. 

8. Σε βεβαίσζε πίζησζεο ηνπ νηθνλνκηθνύ ηκήκαηνο ΑΑΤ 204/2020 

9. Σελ πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο«VitaNET» ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ ΠΟΡΣΟΚΑΛΙΔΗ Ο.Ε. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  

1. Σελ έγθξηζε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ πνπ απαηηνύληαη πξνθεηκέλνπ ζηελ 

ππνζηήξημε ηνπ ινγηζκηθνύ κηζζνδνζίαο EPSILONNET ηεο Δ.Ε.Τ.Α. Θέξκεο θαη 

ηελ απεπζείαο αλάζεζε εθηέιεζεο απηώλ ζηελ εηαηξεία ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ 

ΠΟΡΣΟΚΑΛΙΔΗ Ο.Ε., ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, κε Α.Φ.Μ 800631451 θαη έδξα 

Πέηξνπ πλδίθα 76- 54248 Θεζζαινλίθε θαη κε πνζό δαπάλεο επί ζπλόινπ 

ησλ εξγαζηώλ 1.800,00€ πιένλ ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Π.Α. . 





Εηδηθόηεξα ζα εθηειεζηνύλ νη παξαθάησ εξγαζίεο: 

EPSILONNET  

 Νέεο εθδόζεηο ινγηζκηθνύ 

 Αλαβαζκίζεηο - Updates 

 Σειεθσληθή Τπνζηήξημε ρξεζηώλ 

ΥΠΗΡΕΙΕ ΟΡΓΑΝΩΗ-ΥΛΟΠΟΙΗΗ 

 Εγθαηάζηαζε εθαξκνγώλ θαη εθδόζεσλ  

 Μεηαθνξά δεδνκέλσλ κηζζ. Business HRM 

 Εηδηθή παξακεηξνπνίεζε δεκνηηθώλ επηρεηξήζεσλ 

 Δηαδηθαζία πιεξσκώλ κέζσ Ε.Α.Π.  

 Μεραλνγξάθεζε πιεξσκώλ κέζσ Σξάπεδαο 

 Σειεθσληθή Τπνζηήξημε ρξεζηώλ  

 Τπνζηήξημε ρξεζηώλ κέζσ εμ απνζηάζεσο πξόζβαζεο 

 Εθπαίδεπζε ζηειερώλ ζηελ έδξα ηεο ΔΕΤΑ ΘΕΡΜΗ  

 
2. Η ακνηβή ηεο ππεξεζίαο ζα γίλεη κε θαηαβνιή ηνπ 1/3 ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ  

εληόο κελόο από ηελ έλαξμε ηεο ππεξεζίαο, θαη ην ππόινηπν ηνπ πνζνύ ζε 

δπν ηζόπνζεο δόζεηο κέρξη ηελ ιήμε ηνπ ζπκπεθσλεκέλνπ ρξόλνπ  παξνρήο 

ηεο ππεξεζίαο. Η δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο νξίδεηαη ζε έλα έηνο, από 

12/7/2020 έσο 11/7/2021. 

3. ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο Δ.Ε.Τ.Α. Θέξκεο ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020 θαη 

ζηνπο Κ.Α. 64-12-98-0000 & Κ.Α. 54-02-02-0623 ππάξρεη εγγεγξακκέλε 

ζρεηηθή πίζησζε πνζνύ ε νπνία δεζκεύηεθε θαη ζα δηαηεζεί γηα ηελ θάιπςε 

ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Αλαπι. Γεληθή Δηεπζύληξηα 

 

Κσζηίθα Μαξία 

 

 
 

 




