
1

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 5/2018 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 13/03/2018 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 12:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 07/03/2018

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

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

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Σοφία Μαυροπούλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος

ΘΕΜΑ 6o - Απόφαση 5-72/13-3-2018

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Η/Υ παλάμης (handheld) με
λειτουργικό σύστημα Android, με λογισμικό καταγραφής ενδείξεων υδρομέτρων και
προσδιορισμού γεωγραφικής θέσης υδρομέτρων».

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

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Κυριαζίδη Μιχαήλ, Διευθυντή Διοικητικής
και Οικονομικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Κιλκίς, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. τον τρόπο
εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Η/Υ παλάμης (handheld) με λειτουργικό
σύστημα Android, με λογισμικό καταγραφής ενδείξεων υδρομέτρων και προσδιορισμού
γεωγραφικής θέσης υδρομέτρων», σύμφωνα με την παρακάτω Τεχνική Έκθεση που έχει ως
εξής:

ΤΕΧΝΙΚH ΕΚΘΕΣΗ
1. ΤΙΤΛΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΛΑΜΗΣ
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2. ΣΚΟΠΟΣ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΛΑΜΗΣ

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΠΑΛΑΜΗΣ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ADROID KAI GPS

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

3.100,00 € (ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΥΡΩ ) ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

5. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Εν συνεχεία παρουσιάστηκε στα μέλη του Δ.Σ. η παρακάτω εισήγηση:

Κυρία Πρόεδρε και κύριοι Σύμβουλοι,

οι υδρονομείς της ΔΕΥΑ Κιλκίς για την καταγραφή των ενδείξεων χρησιμοποιούν
ηλεκτρονικούς υπολογιστές παλάμης, των οποίων τα δεδομένα μεταφέρονται στο πρόγραμμα
διαχείρισης ύδρευσης και αποτελούν την βάση για την έκδοση των λογαριασμών ύδρευσης.

Εξαιτίας της πολύχρονης χρήσης τους (οι ημερομηνίες αγοράς και λειτουργίας των παλιότερων
είναι 17/11/2006 και 15/02/2007 - όπως φαίνεται και από το μητρώο παγίων που σας
επισυνάπτεται) αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στην χρήση τους με αποτέλεσμα ακόμα
και να χάνονται δεδομένα που έχουν καταγραφεί. Για τον λόγο αυτό προτείνουμε την άμεση
αντικατάσταση των δύο από τους τρείς υπολογιστές παλάμης που χρησιμοποιούν οι
υδρονομείς.

Κατόπιν έρευνας αγοράς και την προσφορά της Softworks ΑΕ, της οποίας τα λογισμικά
προγράμματα χρησιμοποιούμε, και με δεδομένο ότι η προσφορά περιλαμβάνει δύο υπολογιστές
παλάμης με εγκαταστημένα το λειτουργικό σύστημα Adroid και τα λογισμικά προγράμματα
καταγραφής ενδείξεων υδρομέτρων και καταγραφής του γεωγραφικού προσδιορισμού εκάστου
υδρομέτρου (GPS) προτείνουμε την αγορά από την ανωτέρω εταιρία των σχετικών
υπολογιστών παλάμης της επιλογής 2 της προσφοράς.

Σας επισυνάπτω την προσφορά που υπέβαλε η ως άνω εταιρία

Θεσσαλονίκη, 06/03/2018
Προς : ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ
Υπόψη : κου ΚΥΡΙΑΖΙΔΗ ΜΙΧΑΛΗ
Θέμα: Πρόταση αναβάθμισης συστήματος συλλογής ενδείξεων ύδρευσης με υπολογιστές
παλάμης
Σε συνέχεια της επικοινωνίας μας, βρισκόμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση, να σας
υποβάλλουμε την ολοκληρωμένη μας πρόταση, για την αναβάθμιση του συστήματος
συλλογής ενδείξεων ύδρευσης και καταγραφής της θέσης των υδρομέτρων με χρήση
υπολογιστών παλάμης.
Ειδικότερα σας προτείνουμε την προμήθεια και εγκατάσταση του ΤΡΙΤΩΝ/mobile for
Android, υποσυστήματος του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος ΤΡΙΤΩΝ που ήδη
χρησιμοποιεί η επιχείρησή σας. Το προτεινόμενο σύστημα που αναπτύσσεται από την εταιρεία
μας, είναι εξειδικευμένη εφαρμογή λογισμικού σχεδιασμένη εξαρχής για τις ανάγκες
Δημοτικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών Ύδρευσης - Αποχέτευσης και διακρίνεται για τις
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δυνατότητες που παρέχει και την ευκολία στην εκμάθηση και την χρήση.
Το ΤΡΙΤΩΝ/mobile for Android χρησιμοποιώντας τεχνολογία GPS, παρέχει τη δυνατότητα
καταγραφής των γεωγραφικών συντεταγμένων των υδρομέτρων, ταυτόχρονα με την
καταχώρηση των ενδείξεων ύδρευσης. Οι θέσεις των υδρομέτρων και οι διαδρομές
απεικονίζονται σε ψηφιακούς χάρτες στους υπολογιστές παλάμης (φορητά) και στους
υπολογιστές βάσης (σταθερά PCs).
Το ΤΡΙΤΩΝ/mobile for Android αποτελεί την πλέον σύγχρονη τεχνολογική λύση που
συνδυάζει μοναδική ευελιξία και λειτουργικότητα σε γραφικό περιβάλλον εργασίας (Android)
και είναι απολύτως φιλικό προς τον χρήστη. Το σύστημα ΤΡΙΤΩΝmobile έχει ήδη επιλεγεί
και λειτουργεί σε αρκετές Δ.Ε.Υ.Α. καθώς και στην Εταιρεία Ύδρευσης - Αποχέτευσης
Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ.).
Η Softworks συμβάλει ουσιαστικά στη άριστη λειτουργία των προγραμμάτων, προσφέροντας
στις επιχειρήσεις - πελάτες μας, υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Η εγκατάσταση, η
εκπαίδευση και η υποστήριξη γίνονται από στελέχη της εταιρείας μας που έχουν υψηλή
επιστημονική κατάρτιση και πολυετή εμπειρία σε Δ.Ε.Υ.Α. Επίσης η χρήση τηλεϋποστήριξης
(επικοινωνία με το σύστημα του Πελάτη με απομακρυσμένη σύνδεση μέσω) δίνει την
δυνατότητα άμεσης ολοκληρωμένης υποστήριξης τη στιγμή ακριβώς που θα χρειαστεί.
Η Softworks Α.Ε. είναι πιστοποιημένη κατά ISO9001:2008 για την ποιότητα των
υπηρεσιών και των προϊόντων της.
SOFTWORKS Α.Ε : Μιχ. Ψελλού 30 & Γ. Φραντζή 1, 54 655 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310 801200,
info@softworks.gr
Συνοπτική περιγραφή του προγράμματος ΤΡΙΤΩΝ/mobile for Android
Το ΤΡΙΤΩΝ/mobile for Android είναι μια σύγχρονη λύση συλλογής ενδείξεων υδρομέτρων ή
άλλων μετρητών (αερίου, ηλεκτρισμού κλπ) για υπολογιστές παλάμης. Είναι ένα μοντέρνο
προϊόν πληροφορικής που αναπτύχθηκε με τη χρήση τεχνολογίας Java, συμβατό με
υπολογιστές παλάμης με λειτουργικό σύστημα Android (PDAs, tablets, smartphones κλπ), και
δεν δεσμεύει την επιχείρηση με συγκεκριμένη συσκευή ή προμηθευτή.
Το πρόγραμμα που συνδυάζει μοναδική ευελιξία με πρωτοποριακή λειτουργικότητα σε
γραφικό περιβάλλον εργασίας προσφέρει:

Ελαχιστοποίηση των λαθών στους λογαριασμούς από την καταγραφή των ενδείξεων των
υδρομέτρων μέχρι την εισαγωγή τους στο σύστημα για την έκδοση λογαριασμών.

Μείωση του χρόνου από την λήψη της ένδειξης έως την έκδοση των λογαριασμών λόγω
της επιτάχυνσης των διαδικασιών καταγραφής και καταχώρησης.

Πολύ εύκολο στο χειρισμό και δεν απαιτεί από το χειριστή γνώσεις πληροφορικής.
Ευχέρεια επιλογής από ένα πλήθος συμβατών υπολογιστών παλάμης διαφόρων

κατασκευαστών και συστημάτων υψηλής αντοχής με ενσωματωμένες δυνατότητες laser
barcode, ασύρματη επικοινωνία έως ελαφριές συσκευές γενικής χρήσης χαμηλού κόστους.
Λειτουργίες καταγραφής ενδείξεων

Εμφάνιση διεύθυνσης, στοιχείων καταναλωτή και παρατηρήσεων.
Εμφάνιση προηγούμενης ένδειξης και ημερομηνίας λήψης.
Λειτουργία με ή χωρίς barcode
Καταχώρηση ενδείξεων υδρομέτρων.
Άμεσος έλεγχος ορθότητας ένδειξης.
Καταχώρηση ενδείξεων νέων υδρομέτρων.
Καταχώρηση αιτίας μη λήψης ένδειξης ή βλάβης.
Αναζήτηση καταναλωτή ή υδρομέτρου.
Δυνατότητα φόρτωσης πολλών διαδρομών.
Αναζήτηση καταναλωτών χωρίς μέτρηση.
Καταγραφή ημερομηνίας και ώρας λήψης ένδειξης.
Γραφικό περιβάλλον εργασίας.
Δυνατότητα λήψης φωτογραφίας η οποία συνοδεύει την ένδειξη (υδρόμετρο–βλάβη κλπ)

Λειτουργίες GPS
Καταγραφή της θέσης των υδρομέτρων (γεωγραφικό μήκος, πλάτος και υψόμετρο) από

δορυφόρους ταυτόχρονα με την καταχώρηση της ένδειξης.
Απεικόνιση σε χάρτη ή αεροφωτογραφία της θέσης των υδρομέτρων και εμφάνιση της

διαδρομής που ακολουθεί ο λήπτης ενδείξεων.
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Καθοδήγηση του χρήστη για τον εντοπισμό της θέσης του υδρομέτρου. Παρέχεται έτσι η
δυνατότητα λήψης ενδείξεων από άτομα που δεν γνωρίζουν τη διαδρομή (πχ νέο
προσωπικό ή αντικαταστάτες λόγω άδειας).
Τεχνικά χαρακτηριστικά

Λειτουργικό σύστημα Android 4.1 ή νεότερο.
Ασύρματη επικοινωνία με χρήση Wifi για εύκολη και ταχύτατη μεταφορά δεδομένων.
Απομακρυσμένη επικοινωνία μέσω δικτύων 3G ή 4G.
Μεγάλη, ευανάγνωστη, έγχρωμη οθόνη TFT μεγάλης ανάλυσης (480x800 ή μεγαλύτερη).
Πολύ μεγάλη χωρητικότητα μνήμης (καταναλωτές και μετρήσεις).

SOFTWORKS Α.Ε : Μιχ. Ψελλού 30 & Γ. Φραντζή 1, 54 655 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310 801200,
info@softworks.gr
ΤΡΙΤΩΝ mobile - Επιλογή 1η
TRITON mobile for Android + Intermec CN51 (2 συσκευές) 4.800,00 €
ΤΡΙΤΩΝ/ mobile for Android
Πρόγραμμα καταγραφής ενδείξεων ύδρευσης για υπολογιστές παλάμης με
λειτουργικό σύστημα Android.
Intermec CN51
Υπολογιστής παλάμης με λειτουργικό σύστημα Android και Barcode
Scanner.

Μνήμη : 16GΒ FLASH - 1MB RAM
Λειτουργικό σύστημα : Android™ 4.2
Επεξεργαστής : 1.5GHz OMAP 4470 dual core
Αναγνώστης : 2D Imager Engine (SE4500)
Οθόνη : 4 in. color WVGA display, touch, 480 x 800
Πληκτρολόγιο : (27 Key) Numeric, πλήκτρα φωτιζόμενα
Διασύνδεση : USB 2.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n (WPA, WPA2, WAPI,

802.1x, WEP 64 bit, WEP 128 bit, AES, TKIP), Bluetooth,
3G (UMTS/HSPA:+ 900-2100 MHz, GSM/GPRS/EDGE: 900-1800 MHz)

Ενσωματωμένο GPS, A-GPS XTRA , GLONASS
Φωτογραφική μηχανή: 5 Megapixel auto focus color with LED flash
Μπαταρία: 3900 mAh
Λειτουργία : -10 έως 50οC.
Αντοχή Πτώσης : έως 1,5m
Προστασία : IP64
Εγγύηση: 1 έτος.
Συμπεριλαμβάνεται φορτιστής, καλώδιο επικοινωνίας και φόρτισης.

2 x 2.400€
Συνολική αξία 4.800,00 €
Εκπτώσεις

Έκπτωση λόγω αναβάθμισης υπάρχουσας άδειας χρήσης
Πρόσθετη έκπτωση

-490,00 €
-210,00 €
Τελική αξία 4.100,00 €
Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και τυχόν άλλους φόρους, τέλη ή παρακρατήσεις.
Χρόνος παράδοσης: (για τους υπολογιστές παλάμης) Άμεση παράδοση εφόσον υπάρχει
διαθέσιμο απόθεμα ή αν δεν υπάρχει 4 έως 8 εβδομάδες (αναλόγως της διαθεσιμότητας) από
την αποδοχή της προσφοράς.
ΤΡΙΤΩΝ mobile - Επιλογή 2η
TRITON mobile for Android + AUTOID9 (2 συσκευές) 3.780,00 €
ΤΡΙΤΩΝ/ mobile for Android
Πρόγραμμα καταγραφής ενδείξεων ύδρευσης για υπολογιστές παλάμης με
λειτουργικό σύστημα Android.
AUTOID9
Υπολογιστής παλάμης με λειτουργικό σύστημα Android και Barcode
Scanner.
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Μνήμη : 8GΒ ROM – 1GB RAM
Λειτουργικό σύστημα : Android™ 5.1
Επεξεργαστής : Cortex-A7 Quad core1.2GHz
Αναγνώστης : 2D Imager Engine
Οθόνη : 4 in. color WVGA display, touch, 480 x 800
Πληκτρολόγιο : (17 key / 22 keys) Numeric, πλήκτρα φωτιζόμενα
Διασύνδεση : USB 2.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n (WPA, WPA2, WAPI,

802.1x, WEP 64 bit, WEP 128 bit, AES, TKIP), Bluetooth,
3G (UMTS/HSPA:+ 900-2100 MHz, GSM/GPRS/EDGE: 900-1800 MHz)

Ενσωματωμένο GPS, A-GPS , GLONASS
Φωτογραφική μηχανή: 5 Megapixel auto focus color with Support

double flashlights
Μπαταρία: Removable 3.8 V 4000mAh li-ion rechargeable battery,

Built in 3.7V 60mAh li-ion backup battery
Λειτουργία : -20 έως 50οC.
Αντοχή Πτώσης : έως 1,5m
Προστασία : IP67
Εγγύηση: 1 έτος.
Συμπεριλαμβάνεται φορτιστής, καλώδιο επικοινωνίας και φόρτισης.

2 x 1.890€
Συνολική αξία 3.780,00 €
Εκπτώσεις

Έκπτωση λόγω αναβάθμισης υπάρχουσας άδειας χρήσης
Πρόσθετη έκπτωση

-490,00 €
-190,00 €
Τελική αξία 3.100,00 €
Επέκταση εγγύησης AUTOID9 (προαιρετική) 760,00 €
Επέκταση εγγύησης για 3 έτη. Καλύπτει βλάβες με υπαιτιότητα του
χρήστη. Δεν καλύπτει την μπαταρία.
2 x 380€
Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και τυχόν άλλους φόρους, τέλη ή παρακρατήσεις.
Χρόνος παράδοσης: (για τους υπολογιστές παλάμης) Άμεση παράδοση εφόσον υπάρχει
διαθέσιμο απόθεμα ή αν δεν υπάρχει 3 έως 6 εβδομάδες (αναλόγως της διαθεσιμότητας) από
την αποδοχή της προσφοράς.
Στην αξία της προσφοράς περιλαμβάνονται αναλυτικά και τα παρακάτω :

Εγκατάσταση προγραμμάτων.
Εκπαίδευση 2 ώρες.

Τρόπος πληρωμής : Εξόφληση εντός 30 ημερών από την παράδοση και την έκδοση του
σχετικού παραστατικού.
Ισχύς προσφοράς : Η οικονομική προσφορά ισχύει για 30 ημέρες και εφόσον υπάρχει
διαθέσιμο απόθεμα. Παράταση της ισχύος της, μπορεί να δοθεί κατόπιν σχετικής συνεννόησης.
Σύμβαση υπηρεσιών υποστήριξης:
Το κόστος της ετήσιας σύμβασης λογισμικού μετά το 1ο έτος, θα ανέρχεται στα 150 € για
κάθε συσκευή.
Σας ευχαριστούμε θερμά για την εμπιστοσύνη και την ευκαιρία που μας δίνετε, να σας
υποβάλλουμε τις προτάσεις μας, για τον εκσυγχρονισμό της μηχανογράφησης των υπηρεσιών
σας. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία.
Με εκτίμηση για την Softworks A.E.
Πασχάλης Σαμαράς
Διευθύνων Σύμβουλος

Παρακαλώ για την λήψη απόφασης έγκρισης της ως άνω προμήθειας.

ΑΔΑ: ΩΛΒΖΟΛΚ8-Χ4Μ
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Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την
εισήγηση της Προέδρου,

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

 Την εισήγηση του κ. Κυριαζίδη Μιχαήλ.

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

 Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς να προβεί σε απευθείας ανάθεση
μονομελούς οργάνου (προέδρου) της προμήθειας στην επιχείρηση με την επωνυμία :
«Softworks A.E.», με Α.Φ.Μ. : 999717306, Έδρα: Γ. Φραντζή 1, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ
Θεσσαλονίκης, με συνολική οικονομική προσφορά: 3.844,00€ (συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α).

 Δεσμεύει την δαπάνη ποσού των 3.844,00 € σε βάρος του Κ.Α. 14.03 (Η/Υ ΚΑΙ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ) και του Κ.Α. 54.00.28 (ΦΠΑ ΠΑΓΙΩΝ) του
προϋπολογισμού του έτους 2018.

 Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης  και θα
βαρύνει την  πίστωση του προϋπολογισμού Κ.Α. 14.03 (Η/Υ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ) και του Κ.Α. 54.00.28 (ΦΠΑ ΠΑΓΙΩΝ) του οικονομικού έτους 2018,
όπου προβλέφθηκε σχετική δαπάνη.

 Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 5-72/13-3-2018.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της έκτακτης 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
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