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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 11/2018 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 29/05/2018 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 12:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 24/05/2018

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

1) Αναστασιάδου Ελένη, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος
2) Πογέλης Ανέστης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
3) Περπερίδης Γεώργιος, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
4) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
5) Τσαντάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
6) Παραγιός Ιωάννης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος

ΘΕΜΑ 5ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 11-186/29-5-2018 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.

Σύμβαση υποστήριξης προγράμματος «ΤΡΙΤΩΝ» Προϋπολογισμός 3.658,00€
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το ΠΕΜΠΤΟ θέμα ΕΚΤΟΣ της ημερήσιας
διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος.

Τα μέλη του Δ.Σ. ψήφισαν υπέρ της συζήτησης του θέματος ως κατεπείγον.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από την κ. Κασκαμανίδου Ουρανία, Οικονομολόγο της
Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, η οποία έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την έγκριση Σύμβαση υποστήριξης
προγράμματος «ΤΡΙΤΩΝ», προϋπολογισμού 3.658,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ),
σύμφωνα με την παρακάτω Τεχνική Έκθεση που έχει ως εξής :

ΤΕΧΝΙΚH ΕΚΘΕΣΗ

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

2 .ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:
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3. ΣΚΟΠΟΣ: Σύμβαση υποστήριξης του προγράμματος "ΤΡΙΤΩΝ" διάρκειας ενός (1) έτους από (01-06-

2018 έως 31-05-2019).

4.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Η ΔΕΥΑ θα πραγματοποιήσει σύμβαση υποστήριξης του προγράμματος ΤΡΙΤΩΝ ενός

(1) έτους  για τα προγράμματα:

-ΤΡΙΤΩΝ 3 standard /Ύδρευση για (7+2) χρήστες

-ΤΡΙΤΩΝ /Λογιστήριο (για 6 χρήστες)

-ΤΡITΩN/mobile ( για 1 χρήστη

-ΤΡΙΤΩΝ/Μισθοδοσία (1 χρήστης)

-ΤΡΙΤΩΝ/Πρωτόκολλο  (για 2 χρήστες)

-Oracle Server Standard Edition One ASFU

σύμφωνα με την οποία θα παρέχονται υπηρεσίες και παροχές όπως:

-Παροχή νέων βελτιωμένων εκδόσεων των προγραμμάτων,

-Διόρθωση τυχόν προγραμματιστικών λαθών και αποκατάσταση των προβλημάτων,

-Τηλεφωνική υποστήριξη των χρηστών κατά εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα έως Παρασκευή έως

09:00-17:00) για την επίλυση αποριών,

-Τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων με χρήση τεχνολογιών του INTERNET,

-Τεχνική υποστήριξη ORACLE RDBMS,

-Παροχή νέων βελτιωμένων εκδόσεων ORACLE RDBMS,

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

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

3.658,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους της Δημοτικής
Επιχείρησης Ύδρευσης  Αποχέτευσης Κιλκίς.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω προτείνεται η έγκριση τρόπου εκτέλεσης της ως άνω υπηρεσίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την
εισήγηση της Προέδρου,

Έχοντας υπόψη:

- την σύμβαση της υπηρεσίας στην οποία προβλέπεται ότι το συμβόλαιο συντήρησης θα
είναι 15% του κόστους της υπηρεσίας,

- το λογισμικό είναι αποτέλεσμα τεχνογνωσίας της εταιρίας «SOFTWORKS», η οποία το
ανέπτυξε και μόνο αυτήν μπορεί να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης και αναβάθμισης,

- -Την με αρ. πρωτ.: 1227/27-4-2018 οικονομική προσφορά της εταιρίας «SOFTWORKS»,
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Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

 Εγκρίνει την Τεχνική Έκθεση που συντάχθηκε από την Δ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς.

 Την ανάθεση της ως άνω υπηρεσίας στη εταιρία: «SOFTWORKS Α.Ε.», με Α.Φ.Μ. :
999717306, Έδρα: Γ.ΦΡΑΝΤΖΗ 1 & ΜΙΧΑΗΛ ΨΕΛΛΟΥ  Δ.Ο.Υ. : ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, με
συνολική οικονομική προσφορά: 2.950,00 € (πλέον Φ.Π.Α.), όπως καθορίστηκε από τον
διαγωνισμό (ανοιγμένη τιμή δεκαετίας- release 15% της τιμής αγοράς) .

 Δεσμεύει πίστωση 3.658,00€ σε βάρος του Κ.Α. 62.07.01.04 (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ &
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) και του Κ.Α. 54.00.29 (ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ)
του προϋπολογισμού του έτους 2018.

 Η χρηματοδότηση της υπηρεσίας θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης  και θα
βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού Κ.Α. 62.07.01.04 (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) και του Κ.Α. 54.00.29 (ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ) του
οικονομικού έτους 2018, όπου προβλέφθηκε σχετική δαπάνη.

 Το Δ.Σ. ψηφίζει τις σχετικές πιστώσεις.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 11-186/29-5-2018 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΔΙΑΤΑΞΗΣ.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται 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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