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Θέρμη 02-09-2014

 «ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ»

Θέμα:  «Διενέργεια  απευθείας  ανάθεσης  προμήθειας  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. Τον κανονισμό προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης 
9. Την εξασφάλιση της άμεσης και απρόσκοπτης λειτουργίας των υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. 

Θέρμης.
10. Την ανάγκη προμήθειας  λογισμικού -  αδειών χρήσης μίας θέσης για το πρόγραμμα 

διαχείρισης λογιστηρίου (ΤΡΙΤΩΝ/ Λογιστήριο).
11. Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος.
12. Την έγγραφη εισήγηση της Τ.Υ.  της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
1. Την απευθείας ανάθεση της προμήθειας λογισμικού -  αδειών χρήσης μίας θέσης για το 

πρόγραμμα διαχείρισης λογιστηρίου (ΤΡΙΤΩΝ/ Λογιστήριο) στην  εταιρεία SOFTWORKS 
A.E Εφαρμογές Πληροφορικής με Α.Φ.Μ. 999717306 , η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη 
, οδός Γ. Φραντζή 1 & Μιχ. Ψελλού 30 και με ποσό δαπάνης επί συνόλου της προμήθειας 
375,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.  λόγω αποκλειστικότητας καθώς η Δ.Ε.Υ.Α. 
Θέρμης χρησιμοποιεί το λογισμικό πρόγραμμα ΤΡΙΤΩΝ για την κάλυψη των μέχρι τώρα 
αναγκών της.

2. Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2014 και στους Κ.Α. 16.17.00.0000 & Κ.Α. 
54-00-01-0023 υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση η οποία θα διατεθεί για την κάλυψη της 
σχετικής δαπάνης.

3. Ορίζει επιτροπή παραλαβής της προμήθειας σύμφωνα με την με αριθμό 3/2014 Α.Δ.Σ 

                                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΔΑ: 71Δ6ΟΛΖΛ-ΦΝΞ


	ΚΕΥΗ               ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
	  	 Ο Πρόεδρος
	                                                της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης


	Αποφασίζει
	                                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


		2014-09-15T13:05:09+0300
	Athens




