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ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ

Λνπηξά 31 Μαξηίνπ 2021

Αξηζ. Απόθ.: 07/2021

Α Π Ο Φ Α  Ζ ΔΓΚΡΗΖ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΑΠΔΤΘΔΗΑ ΑΝΑΘΔΖ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ‹‹Υπεξεζίεο ζπληήξεζεο-ππνζηήξημεο εθαξκνγώλ
ινγηζκηθνύ Premium HRM Μηζζνδνζία IV›
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΛΜΩΠΗΑ Α.Δ
Έρνληαο ππόςε:
1) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο ηζρύεη ζήκεξα (Κιεηζζέλεο
Ν.4555/2018)
2) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν. 4412/2016, όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ
άξζξν 50 ηνπ Ν.4782/2021
3) Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4605/2019 θαη ηνπ Ν.4782/2021
4) Τηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, όπσο πξνζηέζεθε κε ηελ
παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/2008 θαη δηαηεξήζεθε ζε ηζρύ κε ηελ πεξίπησζε
38 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν. 4412/2016.
5) Τελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, όπσο αλαδηαηππώζεθε κε ηελ παξ. 3
ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 3536/2007.
6) Τηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 266 ζε ζπλδπαζκό κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 257
ηνπ Ν. 3463/2006 , ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ θαλνληζκνύ δηαρείξηζεο ηεο εηαηξίαο
θαη ηνλ Ν.2190/1920 θαη Ν.4548/2018 πεξί Αλσλύκσλ Εηαηξηώλ
7) Τνλ ζπληαρζέληα θαη ςεθηζζέληα κε ηελ αξηζ. 82/2020 απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ
Σπκβνπιίνπ πξνϋπνινγηζκό ηεο «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Δήκνπ Αικσπίαο Α.Ε»
ρξήζεο 2021
8) Τν γεγνλόο όηη ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο επηρείξεζεο θαη εηδηθόηεξα ζηνλ Κ.Α.Δ.
02.10.6266.08 ελεγξάθε πίζησζε 2.200,00 επξώ , κε ζθνπό ηελ θάιπςε
αληίζηνηρσλ δαπαλώλ .
9) Τν γεγνλόο όηη ε δαπάλε ηεο ππεξεζίαο δελ μεπεξλά ην όξην ηεο απεπζείαο αλάζεζεο
ρσξίο ΦΠΑ.
10) Τελ αξηζ. 09/2021 απνθ. Δ.Σ ηεο «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Δήκνπ Αικσπίαο Α.Ε» κε
ηελ νπνία έγηλε ε ςήθηζε ηεο πίζησζεο, ύςνπο 1.364,00 επξώ.
11) Τν από 141-12/03/2021 πξσηνγελέο αίηεκα ηεο ππεξεζίαο
12) Τνλ θαλνληζκό δηαρείξηζεο ηεο «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Δήκνπ Αικσπίαο Α.Ε.» , ν
νπνίνο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζ. 5/2011 απόθαζε ηνπ Δ.Σ. ηεο Επηρείξεζεο θαη
εγθξίζεθε κε ηελ αξηζ. 2/2011 απόθαζε ηεο Γεληθήο ζπλέιεπζεο ηνπ κεηόρνπ
(Δεκνηηθό Σπκβνύιην ηνπ Δήκνπ Αικσπίαο)

13) Τελ αλαγθαηόηεηα παξνρήο ηεο ππεξεζίαο ‹‹Υπεξεζίεο ζπληήξεζεο-ππνζηήξημεο
εθαξκνγώλ ινγηζκηθνύ Premium HRM Μηζζνδνζία IV›, ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε
νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ινγηζηεξίνπ ηεο επηρείξεζεο, ε νπνία ιόγσ πνζνύ κπνξεί λα
αλαηεζεί απεπζείαο ρσξίο ηε ζύληαμε ζπκθσλεηηθνύ .
14) Τελ αξηζκ. 161/29.03.2021 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πξνο νηθνλνκηθνύο θνξείο, πεξί
ππνβνιήο πξνζθνξάο
15) Τελ αξηζκ 167/30.03.2021 ππνβιεζείζα πξνζθνξά ηεο επηρείξεζεο EPSILON HR AE
ζηα 1.000,00 επξώ επί ηνπ ζπλνιηθνύ ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ πνπ αξρηθά είρε
δηακνξθσζεί ζηα 1.100,00 επξώ ρσξίο ην ΦΠΑ.
ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ
Α. Εγθξίλνπκε ηε δηελέξγεηα ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν ‹‹Υπεξεζίεο ζπληήξεζεοππνζηήξημεο εθαξκνγώλ ινγηζκηθνύ Premium HRM Μηζζνδνζία IV», εθηηκώκελεο αμίαο
1.100,00 επξώ, ρσξίο Φ.Π.Α (1.364,00 επξώ κε ην ΦΠΑ), κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο
αλάζεζεο.
Β. Εγθξίλνπκε ην από 141-12/03/2021 πξσηνγελέο αίηεκα ηεο ππεξεζίαο
Γ. Αλαζέηνπκε ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο ‹‹Υπεξεζίεο ζπληήξεζεο-ππνζηήξημεο
εθαξκνγώλ ινγηζκηθνύ Premium HRM Μηζζνδνζία IV», όπσο εηδηθόηεξα πεξηγξάθεηαη ζην
πξσηνγελέο αίηεκα, ζηελ εηαηξεία EPSILON HR AE, ΑΦΜ ΥΥΥΥΥ, έδξα Πάξνδνο 17εο
Ννεκβξίνπ 87 - Θεζζαινλίθε, κε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο Τ.Κ.: 55534, Πόιε: Θεζζαινλίθε,
ηει.: ΦΦΦΦΦ, έλαληη ηνπ πνζνύ ησλ 1.000,00 επξώ ρσξίο Φ.Π.Α (1.240,00 επξώ κε ην
ΦΠΑ), ύζηεξα από ηελ πξνζθνξά.
Γ. Η αλάζεζε αθνξά ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο ‹‹Υπεξεζίεο ζπληήξεζεοππνζηήξημεο εθαξκνγώλ ινγηζκηθνύ Premium HRM Μηζζνδνζία IV», ε νπνία πεξηιακβάλεη
ηελ αμία ζπκβνιαίνπ ππνζηήξημεο θαη ζπληήξεζεο από ηελ εηαηξία γηα ηε ιεηηνπξγία
ειεθηξνληθνύ πξνγξάκκαηνο κηζζνδνζίαο (Premium HRM Μηζζνδνζία IV - απεξηόξηζηνο
αξηζκόο εξγαδνκέλσλ, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο, εληαίν κηζζνιόγην δεκνζίσλ
ππαιιήισλ, form designer, report generator basic, άδεηεο Απνπζίεο), θαη ζα αλαιάβεη ηα όζα
πεξηγξάθεθαλ θαζώο θαη δσξεάλ ηειεθσληθή ππνζηήξημε, ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε νκαιή
ιεηηνπξγία ηνπ ινγηζηεξίνπ ηεο επηρείξεζεο
Δ. Η πξνζθεξόκελε εγγύεζε θαη ε άδεηα ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο ζα ηζρύνπλ έσο θαη
01/04/2022.
Σ. Η πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνύ πνζνύ ζα γίλεη κε ηελ έθδνζε εληάικαηνο πιεξσκήο, κεηά
ηελ ππνβνιή από ηνλ πάξνρν ηζόπνζνπ εμνθιεηηθνύ ηηκνινγίνπ θαη ε ζπλνιηθή αμία ηεο
αλάζεζεο είλαη ην πνζό ησλ 1.000,00 εσρώ τωρίς Φ.Π.Α (1.240,00 εσρώ με το ΦΠΑ) . Ο
αλάδνρνο βαξύλεηαη κε όιεο γεληθά ηηο δαπάλεο, θόξνπο, ηέιε, θξάηεζε 0,06% ππέξ
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. θαη 0,06% ππέξ Α.Ε.Π.Π. θαζώο θαη θάζε άιιεο πξνβιεπνκέλεο από λόκν
θξάηεζεο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ
ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΛΜΩΠΗΑ Α.Δ.

