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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320
Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

Από το πρακτικό της αριθμό 7/2017 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 04/05/2017 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 12:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 28/04/2017

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν
παρόντα έξι (6)

1) Αναστασιάδου Ελένη, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος
2) Πογέλης Αναστάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
3) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
4) Γεώργιος Περπερίδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
5) Καραμπίδης Βασίλειος, Δημοτικός Σύμβουλος, Αναπληρωματικό Μέλος
6) Κασκαμανίδου Ουρανία, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Σοφία Μαυροπούλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος

ΘΕΜΑ 4Ο - Απόφαση 7-108/4-5-2017.

Τρόπος εκτέλεσης υπηρεσιών συμβάσεων υποστήριξης ηλεκτρονικών
υπολογιστών έτους 2017, (προγραμμάτων, δικτύου, διαδικτύου, εξοπλισμού),
ενδεικτικού προϋπολογισμού 7000 ευρώ.

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το ΤΕΤΑΡΤΟ θέμα της  ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Σχετική ενημέρωση για το παραπάνω θέμα δόθηκε από την κ. Κασκαμανίδου Ουρανία
Οικονομολόγο της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, ο οποία είπε τα εξής:

Αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών που ακολουθεί είναι η ετήσια υποστήριξη και αναβάθμιση
των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπηρεσιών (software) το χρονικό διάστημα από 1-6-2017
έως 31/05/2018.
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1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΤΡΙΤΩΝ» της εταιρίας softworks (ΥΔΡΕΥΣΗ – ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ,
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ – ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ, MOBILE).

Για την λειτουργία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς υπάρχουν έτοιμο λογισμικό (software) που είναι
αναγκαίο για την μηχανογραφική υποστήριξη των υπηρεσιών.

Το παραπάνω λογισμικό είναι ειδικό για Δ.Ε.Υ.Α. όπως το λογισμικό υποστήριξης ύδρευσης,
είτε γενική εφαρμογή όπως τα προγράμματα λογιστηρίου που προμηθεύτηκαν κατά καιρούς
και μετά από διαγωνισμούς. Είναι άυλες και μακροχρόνιες επενδύσεις και η χρήση τους απαιτεί
εκπαίδευση του προσωπικού. Για το λόγο αυτό η απόφαση προμήθειάς τους είναι σημαντική,
όχι λόγω κόστους, αλλά λόγω του ότι αποτελούν εργαλεία με τα οποία πορεύεται το
προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α. και πολλές φορές ένα επαρκές λογισμικό βελτιώνει την απόδοση και
την εικόνα της επιχείρησης.

Επειδή το software – λογισμικό δεν είναι μια απλή προμήθεια, αλλά ένα προϊόν  το οποίο
συνεχώς πρέπει να βελτιώνεται, αναβαθμίζεται και προσαρμόζεται οι εταιρίες παραγωγής
λογισμικού εκτός από το κόστος προμήθειας περιλαμβάνουν και ένα ετήσιο κόστος παροχής
υπηρεσιών υποστήριξης (release). Το κόστος αυτό κυμαίνεται περίπου στο 15% της αξίας
αγοράς του προγράμματος και εκτιμάται στην προσφορά (στην απόφαση προμήθειας
αθροίζεται  ως ανοιγμένη τιμή δεκαετίας το κόστος αγοράς και το ετήσιο release για τον
υπολογισμό της συνολικής προφοράς).

HΔΕΥΑ Κιλκίς στην απόφαση για την προμήθεια του λογισμικού ύδρευσης – λογιστηρίου στην
οποία αναδείχθηκε ανάδοχος η εταιρία Softworks, όρισε ως αλγόριθμομειοδοσίας  ανηγμένη
τιμή στην οποία συμπεριελάμβανε το κόστος προμήθεια του software και τη ετήσια υποστήριξη
για διάστημα δέκα ετών.

Με βάση την προσφορά της εταιρίας softworks το ετήσιο συμβόλαιο ήταν 2350 ευρώ, πλέον
ΦΠΑ,  ποσό που δεσμεύει και τη ΔΕΥΑ Κιλκίς και την ανάδοχο εταιρία για την πρώτη δεκαετία

Με αυτή την απόφαση και σύμφωνα με την παρακάτω Τεχνική Έκθεση, καλείται το Δ.Σ. να
αποφασίσει για την ετήσια δαπάνη λογισμικού των κάτωθι:

- ΤΡΙΤΩΝ /standard / Ύδρευση για (7+2) χρήστες
- ΤΡΙΤΩΝ / Λογιστήριο για 6 χρήστες
- ΤΡΙΤΩΝ / mobile για 1 χρήστη.
- ΤΡΙΤΩΝ / μισθοδοσία για ένα χρήστη.
- ΤΡΙΤΩΝ / πρωτόκολλο για ένα χρήστη.
-
- Σε αυτά προστέθηκε αυτή τη χρονιά το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, το οποίο προμηθεύτηκε η
ΔΕΥΑ Κιλκίς με προηγούμενη απόφαση του ΔΣ και του οποίου το ετήσιο κόστος συντήρησης
ανέρχεται στο ποσό των 400 ευρώ.
Επομένως το συνολικό κόστος υποστήριξης των προγραμμάτων της εταιρίας
softworks ανέρχεται σε 2750ευρώ

Ακολουθεί η τεχνική έκθεση πρωτογενούς αιτήματος

ΤΕΧΝΙΚH ΕΚΘΕΣΗ
1.ΤΙΤΛΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ: ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΤΡΙΤΩΝ".

2 .ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 1049/20/04/2017
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3. ΣΚΟΠΟΣ: Σύμβαση υποστήριξης του προγράμματος "ΤΡΙΤΩΝ" διάρκειας ενός (1) έτους από (01-06-

2017 έως 31-05-2018).

4.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΗΔΕΥΑ Κιλκίς θα πραγματοποιήσει σύμβαση υποστήριξης του προγράμματος ΤΡΙΤΩΝ

ενός (1) έτους  για τα προγράμματα:

- ΤΡΙΤΩΝ / standard / Ύδρευση για (7+2) χρήστες
- ΤΡΙΤΩΝ / Λογιστήριο για 6 χρήστες
- ΤΡΙΤΩΝ / mobile για 1 χρήστη.
- ΤΡΙΤΩΝ / μισθοδοσία για ένα χρήστη.
- ΤΡΙΤΩΝ / πρωτόκολλο για ένα χρήστη.

σύμφωνα με την οποία θα παρέχονται υπηρεσίες και παροχές όπως:

-Παροχή νέων βελτιωμένων εκδόσεων των προγραμμάτων

-Διόρθωση τυχόν προγραμματιστικών λαθών

-Τηλεφωνική υποστήριξη των χρηστών

-Τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων

-Τεχνική υποστήριξη ORACLERDBMS

-Παροχή νέων βελτιωμένων εκδόσεων ORACLERDBMS

-Τηλευποστήριξη :Τεχνική υποστήριξη μέσω απομακρυσμένης σύνδεσης (ISDN ,modem,internetκ.λ.π.)

5.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Hδαπάνη για τη συγκεκριμένη εργασία  προϋπολογίζεται στο ποσό των 2.750,00
Ευρώ πλέον Φ.Π.Ακαι θα καλυφθεί από ιδίους πόρους της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης
Αποχέτευσης Κιλκίς.

Η δαπάνη λογισμικού παρατίθεται στην κάτωθι εταιρία, με το ποσό που φαίνεται στον πίνακα
που ακολουθεί:

SOFTWARE (λογισμικό) Εταιρία Ετήσιο release
€ (προ ΦΠΑ)

Τρόπος υπολογισμού

1. ΤΡΙΤΩΝ / standard / Ύδρευση
για (7+2) χρήστες

2. ΤΡΙΤΩΝ / Λογιστήριο για 6
χρήστες

3. ΤΡΙΤΩΝ / mobile για 1 χρήστη.
4. ΤΡΙΤΩΝ / μισθοδοσία για ένα

χρήστη.
5. ΤΡΙΤΩΝ / πρωτόκολλο για ένα

χρήστη.

SOFTWORKS 2.750,00

Καθορίστηκε από τον
διαγωνισμό (ανηγμένη
τιμή δεκαετίας- release
15% της τιμής αγοράς).
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2. ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ www.dimosnet.gr

Η Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς χρήζει απαραίτητη την δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις θεµατικές
ενότητες της ιστοσελίδας www.dimosnet.gr όσον αφορά θέµατα των ΟΤΑ, τις νέες
προκηρύξεις, ενημέρωση για όλα τα νέα νομοθετήματα, τις αλλαγές στην τράπεζα
Πληροφοριών, τις νέες προκηρύξεις για τα προγράμματα χρηματοδοτήσεων και αποδελτίωση
ΦΕΚ τευχών Α΄ και Β΄.

Σύμφωνα με τα παραπάνω και μετά από προσφορά της ∆ΗΜΟΣΝΕΤ  Ε.Π.Ε., µε
προσφερόµενητιµή  390,00€ µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%, καλείται το Δ.Σ. να
αποφασίσει για την ετήσια δαπάνη

Παρακάτω παρατίθεται και η Τεχνική Έκθεση που έχει ως εξής :

ΤΕΧΝΙΚH ΕΚΘΕΣΗ

1.ΤΙΤΛΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2.ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:Προσφορά της ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ.

3. ΣΚΟΠΟΣ: Σύμβαση απόκτησης δικαιώματος χρήσης της ιστοσελίδας www.npid.grτου δικτύου και των

παρεχόμενων και πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτή ή σε συνεργαζόμενα sites.

4.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΗΔΕΥΑ θα πραγματοποιήσει σύμβαση με τη ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ σύμφωνα με την οποία θα

αποκτήσει το δικαίωμα χρήσης  της ιστοσελίδας www.npid.grτου δικτύου και των παρεχόμενων και

πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτή ή σε συνεργαζόμενα sites.

Οι υπηρεσίες της ΔήμοςΝΕΤ, μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής και για ετήσια χρήση της, παρέχονται ως
εξής:

Πακέτο 1
α/α Παρεχόμενες υπηρεσίες Ποσό ετήσιας  πρόσβασης

1 Απεριόριστη πρόσβαση σε όλες τις θεματικές ενότητες  της
ιστοσελίδας.

390 €
(συν ΦΠΑ)

2 Ενημέρωση για όλα τα νέα νομοθετήματα, τις αλλαγές στην
τράπεζα Πληροφοριών, τις νέες προκηρύξεις για τα
προγράμματα χρηματοδοτήσεων και αποδελτίωση ΦΕΚ
τευχών Α΄ και Β΄ και άμεση ενημέρωση μέσω e-mail.

5.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:Hδαπάνη για τη συγκεκριμένη εργασία προϋπολογίζεται στο ποσό των 390,00
Ευρώπλέον Φ.Π.Ακαι θα καλυφθεί από ιδίους πόρους της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης
Κιλκίς.

Η δαπάνη λογισμικού παρατίθεται στην κάτωθι εταιρία, με το ποσό που φαίνεται στον πίνακα
που ακολουθεί:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΝΕΤ 390,00 Ετήσια συνδρομή

ΑΔΑ: 7ΔΙΟΟΛΚ8-ΠΨΜ
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Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση της Προέδρου, έπειτα από
διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το N. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.
2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95),

αποφάσισε  και  εγκρίνει

 Την συνέχιση της σύμβασης της υπηρεσίας «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ –
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ» με την εταιρία : «SOFTWORKS Α.Ε.», με Α.Φ.Μ. : 999717306, Έδρα:
Γ.ΦΡΑΝΤΖΗ 1 & ΜΙΧΑΗΛ ΨΕΛΛΟΥ  Δ.Ο.Υ. : ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, με συνολική οικονομική
προσφορά: 2.750,00 € (πλέον Φ.Π.Α.), όπως καθορίστηκε από τον διαγωνισμό (ανηγμένη
τιμή δεκαετίας- release 15% της τιμής αγοράς) .

 Την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ
ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ» στην εταιρία : «ΔΗΜΟΣΝΕΤ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ε.Π.Ε.», με Α.Φ.Μ.
: 099905999, Έδρα : 1ο ΧΛΜ.ΘΕΡΜΗΣ-ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ,  Δ.Ο.Υ. : Ζ’ Θεσσαλονίκης, με
συνολική οικονομική προσφορά: 390,00 € (πλέον Φ.Π.Α.), για το έτος 2016.

 Δεσμεύει πίστωση 2.750,00€σε βάρος του Κ.Α. 62.07.01.04 (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ &
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) του προϋπολογισμού του έτους 2016.

 Δεσμεύει πίστωση 390,00€σε βάρος του Κ.Α. 64.98 (ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
ΕΞΟΔΑ) του προϋπολογισμού του έτους 2016.

 Εξουσιοδοτεί την πρόεδρο του Δ.Σ. για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

 Η χρηματοδοτήσεις των υπηρεσιών θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης  και θα
βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού των : Κ.Α. 62.07.01.04 (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ &
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) και Κ.Α. 64.98 (ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
ΕΞΟΔΑ) του  οικονομικού έτους 2017, όπου προβλέφθηκαν οι σχετικές δαπάνες.

 Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 7-108/20-04-2017.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Αναστασιάδου Ελένη
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς
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