
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 1/2017 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της Δημοτικής
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 12/01/2017 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 13:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 05/01/2017

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα
τέσσερα (4)

1) Δημήτριος Σισμανίδης, Δήμαρχος Κιλκίς, Πρόεδρος
2) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
3) Γεώργιος Περπερίδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
4) Κασκαμανίδου Ουρανία,  Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Ιωάννης Σισμανίδης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2) Παναγιώτης Καλτσίδης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
3) Σοφία Μαυροπούλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος

ΘΕΜΑ 6ο- Απόφαση1-6/12.1.2017.

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας προγράμματος ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το EKTO θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε
υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από μέλος του ΔΣ - Εκπρόσωπο των εργαζομένων της
Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίςκ. Κασκαμανίδου Ουρανία, Οικονομολόγο, η οποία έθεσε υπόψη του Δ.Σ. τον
τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας προγράμματος ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου σύμφωνα με την
παρακάτω Τεχνική Έκθεση που έχει ως εξής :

ΤΕΧΝΙΚH ΕΚΘΕΣΗ

1.ΤΙΤΛΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ: Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου.

2 .ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: Προσφορά αριθμός πρωτοκόλλου 42/11-1-2017

3. ΣΚΟΠΟΣ: Εγκατάσταση του συστήματος ΤΡΙΤΩΝ/Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο .
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4.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΗΔΕΥΑ θα πραγματοποιήσει την  Εγκατάσταση του συστήματος ΤΡΙΤΩΝ/Ηλεκτρονικό

Πρωτόκολλο .
Συνοπτική περιγραφή του προγράμματος ΤΡΙΤΩΝ / Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο

Σύστημα ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και διαχείρισης - αρχειοθέτησης εγγράφων.

 Τήρηση αρχείου εισερχομένων / εξερχομένων όπουπεριέχονται, τα εξής :
o Αριθμός πρωτοκόλλου και έτος, ημερομηνία.
o Στοιχεία αποδέκτη ή/ και αποστολέα (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κλπ)
o Τόπος έκδοσης, τόπος επίδοσης (χρέωση σε υπηρεσία, τμήμα, υπάλληλο).
o Η ημερομηνία επίδοσης εγγράφου στον αποδέκτη.
o Περίληψη εγγράφου.

 Αναζήτηση και ταξινόμηση με χρήση οποιουδήποτε συνδυασμού κριτηρίων.
 Αυτόματος αριθμός πρωτοκόλλου .
 Άμεση σάρωση και ηλεκτρονική αποθήκευση της εικόνας του εγγράφου στην βάση δεδομένων.
 Εκτύπωση αποδεικτικού παραλαβής εγγράφου.
 Ένδειξη για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται το διακινούμενο έγγραφο (αρχειοθέτηση, αναμονή διεκπεραίωσης,

απάντηση)
 Συσχετίσεις εγγράφων.
 Παρακολούθηση αλληλογραφίας
 Ιστορικό ενεργειών.
 Πολλαπλοί φάκελοι αρχειοθέτησης.
 Απεριόριστα τμήματα και υπάλληλοι.
 Τακτικοί συναλλασσόμενοι (αποστολείς / παραλήπτες), φακέλων αρχείου.
 Εκτύπωση καταστάσεων εισερχομένων, εξερχομένων.
 Εκτύπωση βιβλίου
 Άμεση σύνδεση με τα υπόλοιπα προγράμματα της Softworks.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύουν για όλα τα παραπάνω προγράμματα.
 Client / Server.
 Βάσηδεδομένων Oracle RDBMS.
 Γραφικό περιβάλλον εργασίας.
 Σταθμοίεργασίας Windows (Windows 10, Windows 8, Windows 7, Vista, XP) ή Linux.
 Server Linux, Windows (2012, 2008, 2003), Unix.
 Multi user χωρίς locks (optimistic concurrency).
 Client data cashing.
 Βέλτιστη χρήση του bandwidth του δικτύου για αποτελεσματική λειτουργία σε δίκτυα χαμηλής ταχύτητας (dialup,

internet).
 Επικοινωνία με Excel, Word, e-mail και άλλα προγράμματα.
 Δυνατότητα εκτέλεσης των εργασιών χωρίς χρήση mouse με την χρήση functionkeys.
 Ταυτόχρονη εκτέλεση πολλών εργασιών (πολλά ανοικτά ταυτόχρονα παράθυρα).
 Πολλαπλά κλειδιά αναζήτησης.
 Σχετικές εργασίες σε τοπικό menu.
 Έλεγχος πρόσβασης στις εργασίες κατά χρήστη / ρόλο.
 Παραμετροποίηση των εκτυπώσεων από τους χρήστες.
 Σχεδιαζόμενες εκτυπώσεις εντύπων (πχ παραστατικών).
 Context sensitive help.
 Calendar, calculator, notepad.
 Ελεύθερο κείμενο και εικόνα σε όλα τα «αρχεία».
 Γραφικές παραστάσεις.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ
ΤΡΙΤΩΝ / Πρωτόκολλο (2 χρήστες)

Εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου
(εισερχόμενα, εξερχόμενα, αιτήσεις κλπ) που συνδέεται
με το σύστημα ΤΡΙΤΩΝ.

1 1.000,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1.000,00
Φ.Π.Α.24% 240,00

ΣΥΝΟΛΟ 1.240,00
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Στην αξία της προσφοράς περιλαμβάνονται αναλυτικά και τα παρακάτω :

 Άδειεςχρήσης Oracle Database Server.

 Εγκατάσταση προγραμμάτων.

 Εκπαίδευση 3 ώρες.

 Ολοκληρωμένη Τεχνική Υποστήριξη για τον πρώτο χρόνο η οποία περιλαμβάνει :

- Παροχή νέων βελτιωμένων εκδόσεων των προγραμμάτων.

- Διόρθωση τυχόν προγραμματιστικών λαθών.

- Τηλεφωνική υποστήριξη των χρηστών.

- Τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων.
Τηλεϋποστήριξη : Τεχνική υποστήριξη μέσω απομακρυσμένης σύνδεσης Internet.

5.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: H δαπάνη για τη συγκεκριμένη προμήθεια  προϋπολογίζεται στο ποσό των

1.000,00  Ευρώ πλέον Φ.Π.Α και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης

Αποχέτευσης Κιλκίς.

Η ΔΕΥΑ Κιλκίς συμπεριέλαβε στο διαγωνισμό που διεξήγαγε για την προμήθεια λογισμικού για το
πρόγραμμα διαχείρισης ύδρευσης και λογιστικής και πρόγραμμα πρωτοκόλλου, το οποίο δεν
προμηθεύτηκε άμεσα, είχε όμως δεσμευτική προσφορά.

Τώρα, ενεργοποιώντας την προσφορά της εταιρίας προτείνεται η προμήθεια του πρωτοκόλλου
από την ανάδοχο εταιρία SOFTWORKS, επειδή συνεργάζεται απόλυτα με το άλλο λογισμικό των
προγραμμάτων ύδρευσης και λογιστικής και είναι σε ιδιαίτερα χαμηλή τιμή, λόγω της
υπάρχουσας δέσμευσης της εταιρίας.

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

Αποφάσισε και εγκρίνει

 Δέχεται την εισήγηση της Κασκαμανίδου Ουρανίας.

 Την Τεχνική Έκθεση που συντάχθηκε από την Διοικητική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς.

 Δεσμεύει πίστωση 1.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 16.17 (ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η/Υ & ΛΟΙΠΑ) του προϋπολογισμού του έτους 2016.

 Την απευθείας ανάθεση της προμήθειας στην επιχείρηση : SOFTWORKS A.E., με, Έδρα : Γ.
Φραντζή 1 & Μιχ. Ψελλού 30, Θεσσαλονίκη, ΑΦΜ : 999717306και Δ.Ο.Υ. : ΦΑΕ
Θεσσαλονίκης,  έναντι του ποσού των 1.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.).

 Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης  και θα
βαρύνει την  πίστωση του προϋπολογισμού Κ.Α. 16.17 (ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
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(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η/Υ & ΛΟΙΠΑ) του προϋπολογισμού του  οικονομικού έτους 2017,
όπου προβλέφθηκε σχετική δαπάνη.

 Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 1-6/12.1.2017.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας και εκτός ημερήσιας διάταξης λύεται η
συνεδρίαση.

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

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Δημήτριος Σισμανίδης
Δήμαρχος Κιλκίς
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