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Από το πρακτικό της αριθµό  4/2014 Συνεδρίασης του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου της 
∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς. 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: Της 07/02/2014   Ηµέρα: Παρασκευή Ώρα: 12:00 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη        Ηµεροµηνία: 31/01/2014 
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) µελών βρέθηκαν 
παρόντα Πέντε (5) 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1) ∆ηµήτριος Τσαντάκης, ∆ηµοτικός Σύµβουλος Κιλκίς,  Α. Πρόεδρος 
2) Χριστόφορος Πιπερίδης, Αντιδήµαρχος Κιλκίς, Μέλος 
3) Ουρανία Κασκαµανίδου, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζοµένων, Μέλος  
4) Σισµανίδης Ιωάννης , ∆ηµοτικός Σύµβουλος, Μέλος  
5) Ιωάννης ∆ηµητριάδης, Εκπρόσωπος ∆ηµοτών, Μέλος  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

6) Παντελής Μαιδάνογλου, Εκπρόσωπος ιατρικού συλλόγου, µέλος  
7) Κωνσταντίνος Πάταρας, ∆ηµοτικός Σύµβουλος, Μέλος 

 

ΘΕΜΑ 10Ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 22_2014 

 

Τρόπος εκτέλεσης υπηρεσιών υποστήριξης – συντήρησης προγραµµάτων Η/Υ: 

• «Ετήσια υποστήριξη – συντήρηση  προγράµµατος διαχείρισης ύδρευσης». 
• «Ετήσια υποστήριξη – συντήρηση  προγραµµάτων οικονοµικής υπηρεσίας». 
• «Ετήσια υποστήριξη – συντήρηση  hardware και δικτύων». 
• «Φιλοξενία ιστοσελίδας και ηλεκτρονική αλληλογραφία». 
• «Ετήσια συνδροµή στη βάση δεδοµένων ΝΠΙ∆ της ∆ΗΜΟΣ ΝΕΤ». 

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της ∆.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούµενος το δέκατο θέµα της  ηµερήσιας 
διάταξης έθεσε υπόψη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου το έργο του τίτλου του θέµατος.   

Σχετική ενηµέρωση για το παραπάνω θέµα δόθηκε από τον Γενικό ∆ιευθυντή της ∆ΕΥΑ Κιλκίς 
κ. Ηλία Αβραµίδη, ο οποίος είπε τα εξής: 

ΑΔΑ: 6ΩΛΓΟΛΚ8-ΙΟΧ



Αντικείµενο της παροχής υπηρεσιών που ακολουθεί είναι η ετήσια υποστήριξη και αναβάθµιση 
των προγραµµάτων ηλεκτρονικών υπηρεσιών (software) το χρονικό διάστηµα από 1-4-2014 
έως 31/03/2015. 

Για την λειτουργία της ∆ΕΥΑ Κιλκίς υπάρχουν έτοιµο λογισµικό (software) που είναι αναγκαίο 
για την µηχανογραφική υποστήριξη των υπηρεσιών. 

Το παραπάνω λογισµικό είναι ειδικό για ∆ΕΥΑ 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 ∆ΕΥΑ 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). 

Με αυτή την απόφαση, καλείται το ∆.Σ. να αποφασίσει για την ετήσια δαπάνη λογισµικού των 
κάτωθι: 

• Ετήσια υποστήριξη – συντήρηση  προγράµµατος διαχείρισης ύδρευσης. 
• Ετήσια υποστήριξη – συντήρηση  προγραµµάτων οικονοµικής υπηρεσίας. 
• Ετήσια υποστήριξη – συντήρηση  hardware και δικτύων. 
• Φιλοξενία ιστοσελίδας και ηλεκτρονική αλληλογραφία. 
• Ετήσια συνδροµή στη βάση δεδοµένων ΝΠΙ∆ της ∆ΗΜΟΣ ΝΕΤ. 

Για όλα τα προγράµµατα που αναφέρονται παραπάνω έχουν κατατεθεί γραπτές προσφορές από 
τις εταιρίες, µε βάση τη δέσµευσή τους κατά την προµήθεια του software ή τη ενιαία 
τιµολόγηση που ακολουθούν οι µεγάλες εταιρίες πανελλήνιας εµβέλειας  όπως η singular, είτε 
τις τιµές αγοράς όπως η φιλοξενία ιστοσελίδων του κ. Λαζαρίδη. Συγκεκριµένα: 

SOFTWARE (λογισµικό) Εταιρία Ετήσιο 
release € 

(προ ΦΠΑ) 

Τρόπος υπολογισµού 

1. ORACLE 
2. ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ 
3. ∆ΙΚΤΥΟ 
4. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

ATS  (SINGULAR 
LOGIC) 

1.800,00 Καθορίζεται από τη 
singular πανελλαδικά. 

1. ΤΡΙΤΩΝ ύδρευση για 
(7+2 ) χρήστες 

2. ΤΡΙΤΩΝ λογιστήριο για 
6 χρήστες 

3. ΤΡΙΤΩΝ mobile για 1 
χρήστη 

SOFTWORKS 2.350,00 Καθορίστηκε από τον 
διαγωνισµό (ανηγµένη 
τιµή δεκαετίας- release 
15% της τιµής αγοράς).  

Φιλοξενία ιστοσελίδας και 
ηλεκτρονική 
αλληλογραφία για το έτος 
2014 

ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ 
ΛΑΖΑΡΟΣ 

325,00 Προσφορά του παρόχου 

ΑΔΑ: 6ΩΛΓΟΛΚ8-ΙΟΧ



Ετήσια συνδροµή στη 
βάση δεδοµένων ΝΠΙ∆ της 
∆ΗΜΟΣ ΝΕΤ 2014 

∆ΗΜΟΣ ΝΕΤ 390,00 Προσφορά του παρόχου 

Για τη φιλοξενία της ιστοσελίδας της ∆ΕΥΑ Κιλκίς για το έτος 2014 τονίζεται ότι  η ύπαρξη της 
ιστοσελίδας είναι απαραίτητη για την ενηµέρωση των πολιτών για την λειτουργία της 
υπηρεσίας επιπλέον  είναι απαιτούµενη από την κείµενη νοµοθεσία. 

Το ∆.Σ. αφού µελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του 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 οµόφωνα 

 

Εγκρίνει τη δαπάνη υπηρεσιών υποστήριξης λογισµικού (ετήσιο release). 
Αναθέτει τη δαπάνη λογισµικού στις κάτωθι εταιρίες, µε τα ποσά που φαίνονται στον πίνακα 
που ακολουθεί: 
 
 
SOFTWARE (λογισµικό) Εταιρία Ετήσιο 

release € 
(προ ΦΠΑ) 

Τρόπος υπολογισµού 

• ORACLE 
• ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ 
• ∆ΙΚΤΥΟ 
• ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

ATS (SINGULAR 
LOGIC) 

1.800,00 Καθορίζεται από τη 
singular πανελλαδικά. 

• ΤΡΙΤΩΝ ύδρευση για 
(7+2) χρήστες 

• ΤΤΡΙΤΩΝ λογιστήριο για 
6 χρήστες 

• ΤΡΙΤΩΝ mobile για 1 
χρήστη 

SOFTWORKS 2.350,00 Καθορίστηκε από τον 
διαγωνισµό (ανηγµένη 
τιµή δεκαετίας).  

Φιλοξενία ιστοσελίδας και 
ηλεκτρονική 
αλληλογραφία για το έτος 
2014 

ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ 
ΛΑΖΑΡΟΣ 

325,00 Προσφορά του παρόχου 

Ετήσια συνδροµή στη 
βάση δεδοµένων ΝΠΙ∆ της 
∆ΗΜΟΣ ΝΕΤ 2014 

∆ΗΜΟΣ ΝΕΤ 390,00 Προσφορά του παρόχου 

 
Σε εφαρµογή των ανωτέρω θα υπογραφούν χωριστές συµβάσεις µε κάθε εταιρία. 
 
• Εγκρίνει την σύναψη ετήσιας συνδροµής µε τη βάση δεδοµένων ΝΠΙ∆ της ∆ήµος ΝΕΤ, στο 
πακέτο 1 όπου παρέχεται: 

1. Απεριόριστη πρόσβαση σε όλες τις θεµατικές ενότητες  της ιστοσελίδας. 
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. 

ΑΔΑ: 6ΩΛΓΟΛΚ8-ΙΟΧ



 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 22/2014 
 
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. 

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

 

Ακριβές απόσπασµα 
Ο A. Πρόεδρος της ∆ΕΥΑ Κιλκίς 

 

  

 
Τσαντάκης ∆ηµήτριος 

∆ηµοτικός Σύµβουλος Κιλκίς 
 

ΑΔΑ: 6ΩΛΓΟΛΚ8-ΙΟΧ
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