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 «ΑΠΟΦΑΗ ΓΕΜΘΙΟΤ ΔΘΕΤΘΤΜΣΗ» 

 

Θέμα: Ανανέωση σύμβασηρ ςποστήπιξηρ των ππογπαμμάτων λογισμικού. 

 
  Έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Μ. 1069/80 όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 328 ηνπ Μ. 4412/2016. 

3. Σνλ Ιαλνληζκό Οηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, Πξνκεζεηώλ & Τπεξεζηώλ ηεο 

Δ.Ε.Τ.Α.Θ.. 

4. Σελ κε αξηζκό 275/2018 απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Ε.Τ.Α.Θ. 

5. Σηο εγγεγξακκέλεο πηζηώζεηο ζηνλ πξνϋπνινγηζκό έηνπο 2021 ν νπνίνο 

εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 290/2020 Απόθαζε ηνπ Δ.. θαη επηθπξώζεθε κε 

ηελ ππ’ αξηζ. 64199 απόθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο 

Λαθεδνλίαο Θξάθεο. 

6. Σελ άκεζε αλάγθε ηεο Επηρείξεζεο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο 

ησλ πξνγξακκάησλ ΣΡΘΣΩΜ/ «Κνγηζηήξην», ΣΡΘΣΩΜ/«Πξσηόθνιιν», ΣΡΘΣΩΜ 

standard/«Ύδξεπζε, ΣΡΘΣΩΜ/ «mobile» ΣΡΘΣΩΜ/«Πξσηόθνιιν» σο εμήο: 

ΣΡΘΣΩΜ standard/«Ύδξεπζε γηα 14 ρξήζηεο 

ΣΡΘΣΩΜ/ «Κνγηζηήξην» γηα 6 ρξήζηεο 

ΣΡΘΣΩΜ/«Πξσηόθνιιν» γηα 4 ρξήζηεο 

7. Σν γεγνλόο όηη ε Δ.Ε.Τ.Α. Θέξκεο αδπλαηεί ζηελ εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ 

εξγαζηώλ θαζώο απαηηνύληαη εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο. 

8. Σε βεβαίσζε πίζησζεο ηνπ νηθνλνκηθνύ ηκήκαηνο 

9. Σελ πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο SOFTWORKS Α.Ε. 

10. Σν γεγνλόο όηη ε ζπγθεθξηκέλε ππό δηελέξγεηα δαπάλε έρεη αλαιεθζεί λόκηκα 

κε ηελ     αξηζκ. 00170/2021 Απόθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  
 
1. Σελ αλαλέσζε ηεο ζύκβαζεο θαη ηελ απεπζείαο αλάζεζε ησλ εξγαζηώλ 

ππνζηήξημεο ησλ πξνγξακκάησλ ΣΡΘΣΩΜ standard/«Ύδξεπζε» γηα 12 ρξήζηεο, 

ΣΡΘΣΩΜ/ «Κνγηζηήξην» γηα 4 ρξήζηεο, ΣΡΘΣΩΜ/«Πξσηόθνιιν» γηα 4 ρξήζηεο, 

ζπλνιηθήο δαπάλεο 3.570,00€ πιένλ ηνπ Φ.Π.Α. γηα ρξνληθό δηάζηεκα κέρξη 

ηελ 20ε/03/2022, κε ηελ εηαηξεία SOFTWORKS Α.Ε. ΕΦΑΡΛΟΓΕ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ, 
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κε Α.Φ.Λ. 999717306, ε νπνία εδξεύεη ζηε Γ ΦΡΑΜΣΖΗ 1, Θεζζαινλίθε, ηει. 

επηθνηλ.:2310801200 

2.  Η ππνζηήξημε ζα πεξηιακβάλεη ηηο εμήο ππεξεζίεο θαη παξνρέο: 

- Δηάζεζε ησλ δηνξζσηηθώλ εθδόζεσλ ησλ Πξνγξακκάησλ 

(maintenancereleases). 

- Δηάζεζε ησλ αλαλεσκέλσλ θαη βειηησκέλσλ εθδόζεσλ ησλ Πξνγξακκάησλ 

(programupdates). 

- Δηάζεζε ησλ αλαλεσκέλσλ εθδόζεσλ ή πξνζζεθώλ ησλ εγρεηξηδίσλ ρξήζεο ή 

άιιεο ζρεηηθήο κε ην Πξόγξακκα ηεθκεξίσζεο. 

- Δηόξζσζε ησλ πξνγξακκαηηζηηθώλ ιαζώλ πνπ ηπρόλ παξνπζηαζηνύλ θαη 

απνθαηάζηαζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ηπρόλ δεκηνπξγεζνύλ ζηα δεδνκέλα 

εμαηηίαο ησλ ιαζώλ εθόζνλ απηό είλαη ηερληθά δπλαηό. ηελ πεξίπησζε πνπ ε 

δηόξζσζε ησλ δεδνκέλσλ δελ είλαη ηερληθά δπλαηή γίλεηαη επαλαθνξά ησλ 

δεδνκέλσλ από ηα αληίγξαθα αζθαιείαο (backup). Η ηήξεζε αληηγξάθσλ 

αζθαιείαο είλαη απνθιεηζηηθή επζύλε ηεο Δ.Ε.Τ.Α.Θ. 

- Σειεθσληθή ππνζηήξημε θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο (Δεπηέξα έσο 

Παξαζθεπή, ώξεο 09:00 - 17:00) γηα ηελ επίιπζε απνξηώλ ή ηελ αληηκεηώπηζε 

ηερληθώλ ζεκάησλ ζρεηηθώλ κε ηα Πξνγξάκκαηα. Η ππεξεζία παξέρεηαη ζε 

ρξήζηεο πνπ έρνπλ εθπαηδεπηεί ζηελ ρξήζε ησλ Πξνγξακκάησλ.  

- Τπνζηήξημε κε ρξήζε ηερλνινγηώλ ηνπ Internet (e-mailθιπ) γηα ηα ζέκαηα θαη 

ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ. Οη δαπάλεο γηα ηελ 

πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ απαηηνύκελνπ εμνπιηζκνύ θαη γηα ηε ζπλδξνκή 

ζην Internet επηβαξύλνπλ ηε Δ.ΕΤ.Α.Θ. 

- Τπνζηήξημε κέζσ απνκαθξπζκέλεο ζύλδεζεο (modemθιπ) γηα ηα ζέκαηα θαη 

ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ησλ πξνεγνύκελσλ παξαγξάθσλ. Οη δαπάλεο γηα ηελ 

πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ απαηηνύκελνπ εμνπιηζκνύ θαη ηα 

ηειεπηθνηλσληαθά ηέιε επηβαξύλνπλ ηε Δ.ΕΤ.Α.Θ. 

3.  Η δηάξθεηα ηεο ππνζηήξημεο νξίδεηαη κέρξη ηελ 20ε -03-2022 

4. ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο Δ.Ε.Τ.Α. Θέξκεο ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 θαη 

ζηνπο Ι.Α. 64-12-98-0000 & Ι.Α. 54-02-02-0623 έρεη πξνβιεθζεί αληίζηνηρε 

πίζησζε ε νπνία δεζκεύηεθε κε ηελ κε αξηζκό 170/2021 Α.Α.Τ. γηα λα δηαηεζεί 

γηα ηελ θάιπςε ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο. 

 

 

 

Η Αλαπι. Γεληθή Δηεπζύληξηα 

 

Ισζηίθα Λαξία 
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