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«ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ»

Θέμα:  «Απευθείας  ανάθεση  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 328 του Ν. 4412/2016.

3. Τον Κανονισμό Οικονομικής διαχείρισης, Προμηθειών & Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και 

την αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

4. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την 

παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 

της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

5. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 

του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

6. Την διασφάλιση της καλύτερης διαχείρισης των εσόδων και εξόδων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ..

7. Την ανάγκη λήψης κοστολογικών πληροφοριών.

8. Την αναγκαιότητα προμήθειας λογισμικού κοστολόγησης

Με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
 Δημιουργία Κέντρων κόστους 
 Απόλυτος έλεγχος  της ποσοστιαίας σύνθεσης (ποσοστό συμμετοχής κάθε κέντρου 

κόστους) στο  τελικό κόστος ανά προϊόν.
 Γραφική παράσταση της διάρθρωσης του Τελικού Κόστους για κάθε Προϊόν 
 Αυτόματη επικαιροποίηση του κόστους Πρώτων Υλών,   του κόστους Παραγωγής 

καθώς και του Τελικού κόστους.   
 Σαφή εικόνα σχετικά με την κατανομή των γενικών Βιομηχανικών δαπανών στα 

κέντρα κόστους 
 Δυνατότητα σύγκρισης κοστολογικών περιόδων
 Υπολογισμός του νεκρού σημείου της επιχείρησης.
 Υπολογισμός του βαθμού απόδοσης της επιχείρησης
 Επαλήθευση. Εύρεση του Κόστους αδράνειας 
 Δημιουργία δεικτών 
 Δυνατότητα εισαγωγής δεδομένων από άλλα λογισμικά (ERP)  όπως 

Πρώτες ύλες, 
Τελικά και ημιέτοιμα προϊόντα, 
Είδη κόστους και 
Μισθοδοσία (Πίνακα εργαζομένων)

9. Την  ανάγκη  εκτέλεσης  της  προμήθειας  με  τίτλο:  «  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ»  όπως  αυτή  περιγράφεται  στην  εισήγηση  της 

Οικονομικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
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10. Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος

11. Τις  αναληφθείσες  πιστώσεις  και  την  σχετική  με  αριθμό  00043/2017  Απόφαση 

Ανάληψης Υποχρέωσης

12. Την προσφορά της επιχείρησης :΄ΚΟΣΤΟΛΟΓΟΣ΄, Σταυριανίδης Κωνσταντίνος  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

1. Την  απευθείας  ανάθεση  εκτέλεσης  της  προμήθειας  με  τίτλο:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ» όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά 

στην  εισήγηση  της  Οικονομικής  Υπηρεσίας  της  Δ.Ε.Υ.Α.Θ.,  στην  εταιρεία 

επιχείρηση  :΄ΚΟΣΤΟΛΟΓΟΣ΄,  Σταυριανίδης  Κωνσταντίνος  Διπλ/χος  Μηχ/κος  

Παραγωγής Διοίκησης- Παραγωγή & Εμπορία Λογισμικών Κοστολόγησης, με Α.Φ.Μ. 

042924710 και  έδρα Διστόμου 10 Κατερίνη,  Τ.Κ.  60100,  με ποσό ανάθεσης  επί 

συνόλου των εργασιών 4.000,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α..

2. Η διάρκεια  εκτέλεσης  της  προμήθειας  ορίζεται  σε  ένα  (1)  μήνα μέγιστα  από  την 

ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού.

3. Στον προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης του οικονομικού έτους 2017 και στους Κ.Α. 

18-03-01-0003  & Κ.Α.  54-02-02-0123 υπάρχει εγγεγραμμένη σχετική πίστωση ποσού 

4.000,00€ & 960,00€ αντίστοιχα η οποία δεσμεύτηκε για να διατεθεί για την κάλυψη 

της σχετικής δαπάνης. 

4. Ορίζει επιτροπή βεβαίωσης των εργασιών σύμφωνα με την με αριθμό 8/2017 Α.Δ.Σ. 

όπως ισχύει.

                                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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