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«ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ» 
 

Θέμα: «Απευθείας ανάθεσης εργασιών και διάθεση 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 ανάγκη εκτέλεσης όλων εκείνων των εργασιών που απαιτούνται 

προκειμένου στην υποστήριξη του λογισμικού μισθοδοσίας EPSILONNET της 

Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης.  

7. Τις ανάγκες του Οικονομικού & Διοικητικού τμήματος και ειδικότερα του 

γραφείου μισθοδοσίας.  

8. Το γεγονός ότι η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης αδυνατεί στην εκτέλεση των παραπάνω 

εργασιών καθώς απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις και δεν διαθέτει το 

κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεσή τους. 

9. Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος 

10. Την προσφορά της εταιρείας «infoPATH»  Πορτοκαλίδης Ιωάννης. 
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  

1. Την ανανέωση της σύμβασης και την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών 

που απαιτούνται προκειμένου στην υποστήριξη του λογισμικού μισθοδοσίας 

EPSILONNET της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και ειδικότερα: 

 

 EPSILONNET  

 Νέες εκδόσεις λογισμικού 

 Αναβαθμίσεις - Updates 

 Τηλεφωνική Υποστήριξη χρηστών 

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 Εγκατάσταση εφαρμογών 

 Μεταφορά δεδομένων μισθ. Business HRM 

 Ειδική παραμετροποίηση δημοτικών επιχειρήσεων 

 Διαδικασία πληρωμών μέσω Ε.Α.Π. 

 Εγκατάσταση εφαρμογών 

 Μηχανογράφηση πληρωμών μέσω Τράπεζας 

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ 

 Εκπαίδευση στελεχών στην έδρα της ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ 

 

στην εταιρεία «infoPATH»  Πορτοκαλίδης Ιωάννης Μηχανογραφική Οργάνωση 

Επιχειρήσεων, η οποία εδρεύει Βαλαωρίτου 7 στη Θεσσαλονίκη με  ΑΦΜ 045258589 

και με ποσό δαπάνης επί συνόλου των εργασιών 1.517,50€ πλέον του αναλογούντος 

Φ.Π.Α. . 

2. Η διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται μέχρι την 3/7/2019. Η αμοιβή της 

υπηρεσίας θα γίνει με καταβολή του δεσμευμένου ποσού εντός τριμήνου από την 

λήψη της παρούσης απόφασης και το υπόλοιπο του ποσού ανάθεσης εντός του 

πρώτου τριμήνου του έτους 2019. 

3. Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2018 και στους Κ.Α. 64-12-98-0000  

και 54-02-02-0623 ,υπάρχει εγγεγραμμένη σχετική πίστωση ποσού 1011,50 και 

242,76 αντίστοιχα, η οποία δεσμεύτηκε και θα διατεθεί για την κάλυψη της 

σχετικής δαπάνης.  

4. Ορίζει επιτροπή βεβαίωσης των εργασιών σύμφωνα με την με αριθμό 7/2018 

Α.Δ.Σ. όπως αυτή ισχύει. 

 

                                                                                            

                                                                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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