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«ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ»

Θέμα:«Διενέργεια  ανάθεσης  εργασιών  και  δέσμευση  διάθεσης 
πίστωσης»

                                                                                                                            

   Ο Πρόεδρος
                                                της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

    Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
2. Τις διατάξεις του άρθρου 158 και του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
4. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 
5. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) όπως αυτό τροποποιήθηκε 

και ισχύει σήμερα 
6. Τις διατάξεις του ν. 2286/95 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 
7. Την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066 τ. Β΄) 
8. Την με αριθμό 35130/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
9. Τις  διατάξεις  του ν.  4093/2012 «Έγκριση  Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου  Δημοσιονομικής 

Στρατηγικής  2013-2016  -  Επείγοντα  Μέτρα  Εφαρμογής  του  ν.  4046/2012  και  του  
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου  Δημοσιονομικής  Στρατηγικής  2013-2016»  Παράγραφος  Γ., 
Υποπαράγραφος Γ.1.: Μισθολογικές Διατάξεις Του Δημόσιου Τομέα

10. Την  ανάγκη  παραμετροποίησης  του  προγράμματος  μισθοδοσίας  προκειμένου  να 
εφαρμοσθούν οι διατάξεις του ν. 4093/2012.

11. Την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του τμήματος μισθοδοσίας και  του τμήματος 
λογιστηρίου. 

12. Την ανάγκη εκπαίδευσης των υπευθύνων υπαλλήλων των αρμοδίων τμημάτων.
13. Το γεγονός ότι  η Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης αδυνατεί  στην εκτέλεση των παραπάνω εργασιών 

καθώς απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις.
14. Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος

Α Π Ο Φ Α Σ Ί Ζ Ο Υ Μ Ε
1. Την  απευθείας  ανάθεση  εκτέλεσης  των  εργασιών που  απαιτούνται,  από  εξωτερικό 

συνεργάτη,  ώστε να ολοκληρωθεί  η διαδικασία  παραμετροποίησης του προγράμματος 
μισθοδοσίας  που  απαιτείται,  προκειμένου  στην  εφαρμογή  των  διατάξεων  του  ν 
4093/2012 που αφορά την εφαρμογή του βαθμολογικού  και μισθολογικού καθεστώτος 
των υπαλλήλων του άρθρου 4 του  νόμου 4024/2011, στο προσωπικό των νομικών 
προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) και ειδικότερα:

Δημιουργία νέας βάσης δεδομένων μισθοδοσίας
Εισαγωγή-μετάπτωση δεδομένων εργαζομένων για τη χρήση 2013
Εισαγωγή ιστορικού αρχείου περιόδων μισθοδοσίας προηγούμενων χρήσεων
Αντιστοίχηση εργαζομένων με πίνακες Βαθμολογικής εξέλιξης-μισθολογικού κλιμακίου
Εισαγωγή-αντιστοίχηση πίνακα επιδομάτων ανά εργαζόμενο
Δοκιμαστική λειτουργία μισθοδοσίας Ιανουαρίου
Έλεγχος-διόρθωση δεδομένων
Δημιουργία πινάκων βαθμολογικής εξέλιξης
Δημιουργία επιδομάτων σε συνάρτηση με τους πίνακες βαθμολογικής
Δημιουργία Εκτυπωτικών απεικονίσεων  
Εκπαίδευση χρηστών στις διαδικασίες(8ωρο εκπαιδευτικό σεμινάριο στην έδρα της ΔΕΥΑ)
Διασύνδεση πινάκων με την υπάρχουσα εφαρμογή μισθοδοσίας

ΑΔΑ: ΒΕΤΠΟΛΖΛ-5ΩΠ



Στην  επιχείρηση  «infoPATH»   Μηχανογραφική  Οργάνωση  Επιχειρήσεων  με  Α.Φ.Μ. 
045258589,  που εδρεύει  Βαλαωρίτου 7 στη Θεσσαλονίκη και με ποσό δαπάνης επί συνόλου 
των εργασιών 1.744,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.. 
2. Η  διάρκεια  εκτέλεσης  των  εργασιών  ορίζεται  με  το  πέρας  των  διαδικασιών  από  την 

ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού.

3. Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2013 και στον  Κ.Α. 64-98-05-0000 υπάρχει 
εγγεγραμμένη  σχετική  πίστωση  η  οποία  δεσμεύεται  να  διατεθεί  για  την  κάλυψη  της 
σχετικής δαπάνης.

4. Ορίζει επιτροπή βεβαίωσης των εργασιών σύμφωνα με την με αριθμό 2/2013 Α.Δ.Σ. 
                                                                          

                                                                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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