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«ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ»

Θέμα: «Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης 
»

                                                                                                                            

   Ο Πρόεδρος
                                                της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα

2. Τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

3. Τον Κανονισμό Οικονομικής διαχείρισης, Προμηθειών & Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και 

την αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

4. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την 

παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 

της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

5. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 

του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

6. Την  άμεση  ανάγκη  της  Επιχείρησης  για  την  παροχή  υπηρεσιών  υποστήριξης  των 

προγραμμάτων  ΤΡΙΤΩΝ/  «Λογιστήριο»,  ΤΡΙΤΩΝ/«Πρωτόκολλο»,  ΤΡΙΤΩΝ 

standard/«Ύδρευση, ΤΡΙΤΩΝ/ «mobile» ΤΡΙΤΩΝ/«Πρωτόκολλο» ως εξής:

ΤΡΙΤΩΝ standard/«Ύδρευση για 14 χρήστες

ΤΡΙΤΩΝ/ «mobile» για 5 χρήστες

ΤΡΙΤΩΝ/ «Λογιστήριο» για 6 χρήστες

ΤΡΙΤΩΝ/«Πρωτόκολλο» για 4 χρήστες

10.Το γεγονός ότι  η Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης αδυνατεί  στην εκτέλεση των παραπάνω εργασιών 

καθώς απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις.

11.Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος

12. Την  προσφορά  της  εταιρείας  SOFTWORKS Α.Ε.  που  αφορά  την  υποστήριξη  των 

προγραμμάτων ΤΡΙΤΩΝ  standard/«Ύδρευση» για 14 χρήστες, ΤΡΙΤΩΝ/ «mobile» για 5 

χρήστες, ΤΡΙΤΩΝ/ «Λογιστήριο» για 6 χρήστες, ΤΡΙΤΩΝ/«Πρωτόκολλο» για 4 χρήστες, 

συνολικού  ποσού  4.025,00€  πλέον  του  Φ.Π.Α.  για  χρονικό  διάστημα  ενός  έτους.  Η 

υποστήριξη θα περιλαμβάνει τις εξής υπηρεσίες και παροχές:

- Παροχή νέων βελτιωμένων εκδόσεων των προγραμμάτων

- Διόρθωση τυχόν προγραμματιστικών λαθών

- Τηλεφωνική υποστήριξη των χρηστών

- Τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων

- Τεχνική υποστήριξη ORACLE RDBMS
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- Παροχή νέων βελτιωμένων εκδόσεων ORACLE RDBMS

- Τεχνική υποστήριξη μέσω απομακρυσμένης σύνδεσης

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

1. Την ανανέωση της σύμβασης και την απευθείας ανάθεση των εργασιών υποστήριξης του 

των προγραμμάτων ΤΡΙΤΩΝ standard/«Ύδρευση» για 12 χρήστες, ΤΡΙΤΩΝ/ «mobile» για 

5 χρήστες, ΤΡΙΤΩΝ/ «Λογιστήριο» για 4 χρήστες, ΤΡΙΤΩΝ/«Πρωτόκολλο» για 4 χρήστες, 

συνολικής δαπάνης 4.025,00€ πλέον του Φ.Π.Α. για χρονικό διάστημα ενός έτους, με 

την εταιρεία  SOFTWORKS Α.Ε. ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ,  με  Α.Φ.Μ.  999717306,  η  οποία 

εδρεύει στη Γ ΦΡΑΝΤΖΗ 1, Θεσσαλονίκη, τηλ. επικοιν.:2310801200

2.  Η υποστήριξη θα περιλαμβάνει τις εξής υπηρεσίες και παροχές:

- Παροχή νέων βελτιωμένων εκδόσεων των προγραμμάτων

- Διόρθωση τυχόν προγραμματιστικών λαθών

- Τηλεφωνική υποστήριξη των χρηστών

- Τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων

- Τεχνική υποστήριξη ORACLE RDBMS

- Παροχή νέων βελτιωμένων εκδόσεων ORACLE RDBMS

- Τεχνική υποστήριξη μέσω απομακρυσμένης σύνδεσης

3. Στον προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης του οικονομικού έτους 2017 και στους Κ.Α. 

64-12-98-0000  &  Κ.Α.  54-02-02-0623  έχει  προβλεφθεί  αντίστοιχη  πίστωση  η  οποία 

δεσμεύτηκε για να διατεθεί για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης.  

4. Ορίζει επιτροπή βεβαίωσης των εργασιών σύμφωνα με την με αριθμό 8/2017 Α.Δ.Σ. 

                                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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