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    ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
               ΘΑΣΟΥ 

 

 
Α.Φ.Μ.  800125738 -  Δ.Ο.Υ. Καβάλας                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Λιμένας Θάσου 6404 Θάσος 
Τηλ.: 25930 24025-26 – Φαξ: 2593058344 
E-mail: grammateia@deyathassou.gr 

 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της με αριθμό 11/26-08-2021 τακτικής, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου. 

 

 
 
 

Αρ. Απόφασης 124/2021 

 
 
 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση απευθείας ανάθεσης της 

παροχής υπηρεσιών σχεδιασμού και λειτουργίας 

εφαρμογής δημιουργίας ηλεκτρονικών 

λογαριασμών, αποστολής ειδοποιητηρίων στους 

καταναλωτές και online πληρωμών, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412.2016».        

                       
 

Στο Λιμένα Θάσου σήμερα στις 26 του μηνός Αυγούστου του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 

13:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., ύστερα από την υπ’  αριθμ. 

3772/18-08-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Μανίτσα Κωνσταντίνου, που επιδόθηκε σε όλους 

τους συμβούλους, στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο (e-mail), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του             

Ν. 1069/80.  

Η Συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα  με 

τις υπ’  αρ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 33282/29-05-2020,  60249/22-09-2020 και 426/77233/13-11-

2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’  αρ. 429/13-03-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 250/τ.Α΄/13-03-2020) το 

άρθρο 1 του  Ν. 4682/03-04-2020 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/03-04-2020) που κυρώνει την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 

(ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020, παράγραφο 1 του άρθρου 10, καθώς και του με αριθμ. πρωτ. 

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ). 

 
Λόγω του ότι το τακτικό μέλος κ. Γκάγκος Αλέξανδρος  δήλωσε  κώλυμα συμμετοχής στην παρούσα συνεδρίαση, 

κλήθηκε και ήταν παρόν το αναπληρωματικό μέλος κ. Τσολάκης Σταύρος. 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, τουλάχιστον ½ των μελών (Π.Ν.Π. 75/Α΄/30-03-2020), γιατί σε 

σύνολο έντεκα (11)  μελών στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν έξι (6) μέλη και το αναπληρωματικό μέλος                      

κ. Τσολάκης Σταύρος, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Πρόεδρος: Μανίτσας Κωνσταντίνος 

Παρόντες: Σαλταρής Αργύριος – Καραβούζης Στυλιανός – Κουτσουμανής Γεώργιος - Βουλτσίδης 

Παναγιώτης – Λαμπρινίδης Λάμπρος –  Τσολάκης Σταύρος 

Απόντες: Γκάγκος Αλέξανδρος - Ζαμπέκος Παναγιώτης –  Μαλλιαρός Σωτήριος – Στάμος Βασίλειος – 

Τσένης Γεώργιος 

Αποχωρήσαντες: ΚΑΝΕΙΣ 
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε χωρίς δικαίωμα ψήφου η Γενική Διευθύντρια της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.                            

κ. Μαύρου Αργυρή. 

 

Συνεχίζοντας τη συνεδρίαση ο κ. Πρόεδρος έδωσε το λόγο στη Γενική Διευθύντρια της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. κ. Μαύρου 

Αργυρή, η οποία  εισηγούμενη  το τέταρτο  -4
ο
 -   τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε  τα εξής: 

 

Η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της σχετικά με την εξυπηρέτηση των καταναλωτών της, προτίθεται 

να προβεί στην επιλογή αναδόχου για την εγκατάσταση εφαρμογών λογισμικού με σκοπό την παροχή υπηρεσιών 

μέσω διαδικτύου  και συγκεκριμένα: 

 

 Την δημιουργία ηλεκτρονικών λογαριασμών καθώς και την δυνατότητα πρόσβασης σε 24ωρη βάση στους 

λογαριασμούς, στο ιστορικό λογαριασμών-πληρωμών-διακανονισμών κ.α. 

 Την αποστολή ηλεκτρονικών ειδοποιητηρίων με email ή SMS στους καταναλωτές 

 Δυνατότητα online πληρωμής με τραπεζική κάρτα (πιστωτική, χρεωστική, προπληρωμένη). 

 

Η δημιουργία αυτής της εφαρμογής κρίνεται απαραίτητη λόγω του εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών της Επιχείρησης 

καθώς και των συνθηκών που επικρατούν εξαιτίας του Covid-19, ώστε  η προσέλευση των καταναλωτών στα 

γραφεία της να μειωθεί  παρέχοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να εξυπηρετούνται μέσω ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών 24 ώρες το 24ωρο, χωρίς να απαιτείται η φυσική τους παρουσία. Μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

μπορεί να προσφερθούν στους καταναλωτές νέες δυνατότητες, άμεση ενημέρωση, διευκόλυνση των πληρωμών και 

να βελτιωθεί η εικόνα της επιχείρησης. 

Η τεχνική έκθεση  αφορά και την  προμήθεια νέου server για την φιλοξενία της εφαρμογής, ο οποίος θα πρέπει να 

παραδοθεί στα γραφεία της επιχείρησης με την εφαρμογή πλήρως εγκατεστημένη.  

Χρησιμοποιώντας το σύστημα η επιχείρηση επιθυμεί να επιτύχει: 

 Ταχύτατη ενημέρωση των καταναλωτών, καθώς η αποστολή των ηλεκτρονικών ειδοποιητηρίων είναι ταχύτερη 

σε σύγκριση με την εκτύπωση, εμφακέλωση, αποστολή και διανομή λογαριασμών. 

 Πρόσβαση των καταναλωτών στους λογαριασμούς όλο το 24ωρο από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, κινητό 

τηλέφωνο, tablet και ευκολία στην ηλεκτρονική πληρωμή.  

 Διευκόλυνση ΑΜΕΑ: Τα άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης, μπορούν να διαβάσουν ευκολότερα 

τους λογαριασμούς σε ηλεκτρονική μορφή σε σχέση με την έντυπη. 

 Μείωση των δαπανών για χαρτί (έντυπα λογαριασμών, φακέλους), εκτύπωση, εμφακέλωση και αποστολή 

λογαριασμών. 

 Προστασία του περιβάλλοντος λόγω της μείωση χρήσης χαρτιού.  

 Αυξημένη προστασία των προσωπικών δεδομένων. Οι ηλεκτρονικοί λογαριασμοί είναι ασφαλείς και 

κρυπτογραφημένοι ενώ στους έντυπους λογαριασμούς ενδέχεται να έχουν πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένα 

άτομα. 

 Πρόσβαση καταναλωτών σε προσωποποιημένη πληροφόρηση 

 Δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων 

 Πρόσβαση σε πληροφορίες όπως οι καταναλώσεις τους, το ιστορικό των λογαριασμών τους, η καρτέλα 

οφειλών, οι διακανονισμοί 

 Διευκόλυνση πληρωμών και παροχή κάθε δυνατού τρόπου εξόφλησης 
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Τεχνικές Προδιαγραφές 

Αναλυτικά, το προς δημιουργία σύστημα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

 Εφαρμογή για τη δημιουργία ηλεκτρονικών λογαριασμών, υπηρεσία cloud για την αποθήκευση των ηλεκτρονικών 

λογαριασμών και εφαρμογή για την αποστολή ηλεκτρονικών ειδοποιητηρίων με e-mail και sms. 

Οι λογαριασμοί που εκδίδει η Δ.Ε.Υ.Α.Θ., πρέπει να εκδίδονται και σε ηλεκτρονική μορφή και να υπάρχει η 

δυνατότητα αποστολής των στοιχείων του λογαριασμού με sms/e-mail. Στο μήνυμα που θα αποστέλλεται θα πρέπει 

να αναγράφονται στοιχεία του λογαριασμού όπως: ο κωδικός ηλεκτρονικής πληρωμής, η ημερομηνία λήξης, το ποσό 

οφειλής κλπ. Οι ηλεκτρονικοί λογαριασμοί που θα δημιουργούνται, πρέπει να αποθηκεύονται σε περιβάλλον cloud 

μέσω υπηρεσίας που θα προσφέρει ο ανάδοχος.  

 Εφαρμογή που θα επικοινωνεί με το υπάρχον σύστημα που χρησιμοποιεί η επιχείρηση ΤΡΙΤΩΝ/ Ύδρευση – 

Αποχέτευση για τη δημιουργία ιστοσελίδας που θα προσφέρει προσωποποιημένη πληροφόρηση στους 

καταναλωτές. 

Η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. επιθυμεί να παρέχει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε προσωποποιημένη 

πληροφόρηση μέσω ιστοσελίδας στο οποίο οι καταναλωτές θα κάνουν εγγραφή με το προσωπικό τους username 

και password και θα λαμβάνουν πληροφορίες όπως οι καταναλώσεις τους, το ιστορικό των λογαριασμών τους, η 

καρτέλα οφειλών, οι διακανονισμοί. Θα πρέπει να έχουν επίσης τη δυνατότητα να υποβάλλουν ηλεκτρονικές αιτήσεις 

προς την επιχείρηση ώστε να μην απαιτείται η επίσκεψη τους στα γραφεία.  

 

 Εφαρμογή πληρωμών με τραπεζική κάρτα σε δικτυακό τόπο της τράπεζας.  

 

Λόγω της κατάστασης η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. επιθυμεί να διευκολύνει τους καταναλωτές ώστε να εξοφλούνται οι λογαριασμοί 

ηλεκτρονικά με κάθε δυνατό τρόπο. Με την εφαρμογή αυτή θα πραγματοποιούν πληρωμή με την τραπεζική τους 

κάρτα σε δικτυακό τόπο της τράπεζας στον οποίο θα οδηγούνται ώστε να πληρώσουν με των κωδικό ηλεκτρονικής 

πληρωμής που θα αναγράφεται στον λογαριασμό. Απαραίτητο είναι να διασφαλιστεί η ασφάλεια των συναλλαγών. 

 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει στην επιχείρηση τα παρακάτω: 

 Την εγκατάσταση των προγραμμάτων 

 Την παραμετροποίηση των προγραμμάτων τα οποία θα πρέπει να είναι πλήρως λειτουργικά μέσω της ιστοσελίδας 

της επιχείρησης 

 Την εκπαίδευση των χρηστών (5 ώρες κατ’ ελάχιστο) 

 Την ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη για ένα χρόνο που θα περιλαμβάνει 

- Παροχή νέων βελτιωμένων εκδόσεων των προγραμμάτων 

- Διόρθωση τυχόν προγραμματιστικών λαθών 

- Τηλεφωνική υποστήριξη των χρηστών 

- Τεχνική υποστήριξη μέσω απομακρυσμένης σύνδεσης   

 

Για την ασφάλεια της λειτουργίας και την προστασία των δεδομένων η εφαρμογή που θα δημιουργηθεί θα πρέπει να 

φιλοξενείται σε διαφορετικό server από τον βασικό server της επιχείρησης. Η επιχείρηση θα παρέχει στον ανάδοχο 

την εικόνα του εντύπου των λογαριασμών.  

Τεχνικές προδιαγραφές server 
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Μνήµη RAM  

Κάρτα Οθόνης  

Hard Disk Drive 

 

1 x 8 GB, DDR4-2666Mhz 

16MB Shared 

2 x 1TB 3.5'' SATA / 7200rpm  

 

Optical Drive  

Networking  

Τροφοδοτικά  

 

DVD-RW 

2x Ethernet 10 / 100 / 1000 

1 x 365W 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

Εφαρμογή λογισμικού για τη δυνατότητα δημιουργίας ηλεκτρονικών 
λογαριασμών και αποστολής ειδοποιητηρίων με emai ή SMS σε 
καταναλωτές  ΤΕΜ 1 3.500,00 

Πρόγραμμα μαζικής αποστολής μηνυμάτων SMS και email σε 
καταναλωτές ΤΕΜ 1 1.000,00 

Εφαρμογή λογισμικού για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω 
διαδικτύου  σε καταναλωτές ΧΡΗΣΤΕΣ 2 5.000,00 

Υποσύστημα για την  πληρωμή λογαριασμών και άλλων οφειλών με 
τραπεζική κάρτα ΧΡΗΣΤΕΣ   1.500,00 

Cloud Services υποδομής για 200.000 λογαριασμούς     1.200,00 

Server ΤΕΜ 1 970,00 

        

ΣΥΝΟΛΟ   5 13.170,00 

ΦΠΑ     3.160,80 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     16.330,80 

 
 

Για την εκκίνηση της διαδικασίας ελήφθησαν οι παρακάτω ενέργειες: 

 

1. Συντάχθηκε η τεχνική έκθεση για την αναγκαιότητα της υπηρεσίας  από τη Γενική διευθύντρια της 

Επιχείρησης κα Μαύρου Αργυρής, Οικονομολόγο ΠΕ, η οποία 

κατατέθηκε στο τμήμα προμηθειών για τη διαδικασία. 

2. Κατατέθηκε το με αρ. πρωτ. 3733/16-08-2021 Τεκμηριωμένο Πρωτογενές αίτημα που έλαβε ΑΔΑΜ: 

21REQ009078758. 

3. Ελήφθη η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΑΥ00241/16-08-2021 για δέσμευση πίστωσης ποσού 

13.170,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% (ΑΔΑ:6Μ65ΟΕΥΣ-9ΞΔ) 

4. Απεστάλη η με αρ. πρωτ. 3736/16-08-2021 πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς προς στην 

εταιρία SOFTWORKS A.E. που έλαβε ΑΔΑΜ: 21PROC009078870.  

5. Υπεβλήθη η με αρ. πρωτ. 3802/20-08-2021 οικονομική προσφορά της εταιρίας  SOFTWORKS A.E. για το 

ποσό των 11.520,00€ η οποία αναλύεται ως εξής: 

 

ΤΡΙΤΩΝ/i-bill  3.500,00 € 

Εφαρμογή λογισμικού για την δυνατότητα δημιουργίας ηλεκτρονικών λογαριασμών 
και αποστολής ειδοποιητηρίων με e-mail ή SMS σε καταναλωτές ύδρευσης – 

αποχέτευσης. 

  

ΤΡΙΤΩΝ /Messaging   1.000,00 € 

Πρόγραμμα μαζικής αποστολής μηνυμάτων SMS και e-mail σε καταναλωτές 
ύδρευσης – αποχέτευσης. 
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ΤΡΙΤΩΝ/e-Services   5.000,00 € 

Εφαρμογή λογισμικού για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω Internet σε 
καταναλωτές ύδρευσης – αποχέτευσης. 

  

e-Payments   1.500,00 € 

Υποσύστημα για την πληρωμή λογαριασμών και άλλων οφειλών με τραπεζική 
κάρτα. 

  

Συνολική αξία       11.000,00 € 

Έκπτωση 15% -1.650,00 € 

Τελική αξία  9.350,00 € 

 

SOFTWORKS/i-bill cloud services   

Ετήσιο κόστος υποδομής για 200.000 λογαριασμούς   

Αξία υπηρεσιών cloud  1.500,00 € 

Έκπτωση 20% -300,00 € 

Τελική αξία  1.200,00 € 

 
Υπολογιστής Server  

Μοντέλο 

Κατασκευαστής  
Τύπος Κουτιού  
Επεξεργαστής  
Μνήµη RAM  
Κάρτα Οθόνης  
Hard Disk Drive  

PowerEdge T140 

DELL 
Tower 
Intel Xeon E-2224 (3.40GHz), (4 
cores) 
1 x 8 GB, DDR4-2666Mhz 
Matrox G200 / 16MB Shared 
2 x 1TB 3.5'' SATA / 7200rpm / Raid 
Software 
Controller PERC S140 
DVD-RW 
2x Ethernet 10 / 100 / 1000 
1 x 365W 
5 χρόνια από την κατασκευάστρια 
εταιρεία. 
(On Site - Repair Next Business 
Day) 
ORACLE LINUX 7 

Για απεριόριστο αριθµό χρηστών. 

 

Optical Drive  
Networking  
Τροφοδοτικά  
Εγγύηση  

 

 

Λειτουργικό σύστηµα  
 

 

Συνολική αξία  
 

 
970,00 € 

ΦΠΑ  232,80 € 

Σύνολο  1.208,80 € 

 
 
Παρακαλούμε για τη λήψη της απαιτούμενης απόφασης. 

 

Τα μέλη εξέφρασαν  την άποψή τους επί του παραπάνω θέματος. 

  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά. 

 

Υπέρ ψήφισαν και τα επτά παρόντα μέλη 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή 

απόψεων  
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα 

 
 

1. Την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας 

απόφασης, για την παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και λειτουργίας εφαρμογής δημιουργίας ηλεκτρονικών 

λογαριασμών, αποστολής ειδοποιητηρίων στους καταναλωτές και online πληρωμών,  με τη διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης. 

2. Την έγκριση της ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και λειτουργίας εφαρμογής 

ηλεκτρονικών λογαριασμών, αποστολής ειδοποιητηρίων στους καταναλωτές και online πληρωμών στην 

εταιρία SOFTWORKS Α.Ε., Γ. Φραντζή 1, Θεσσαλονίκη, ΑΦΜ: 999717306, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ  Θεσσαλονίκης, 

τηλ. 2310 801200 έναντι του ποσού των 11.520,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με την οικονομική της 

προσφορά, μέχρι 30-09-2021. 

3. Η δαπάνη που προκαλείται από την συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και θα βαρύνει τον Κ.Α. 16-17, τον Κ.Α. 14-03  και τον Κ.Α. 54-00 του Προϋπολογισμού εξόδων 

της Επιχείρησης οικονομικού έτους 2021.  

4. Η παραλαβή της υπηρεσίας θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή που συστάθηκε σύμφωνα με την 184/2020 

Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. περί «Συγκρότησης Επιτροπής του αντικειμένου της σύμβασης 

παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2021».  

5. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την υπογραφή της σύμβασης. 

 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 124/2021    

 

                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                                          Σαλταρής Αργύριος 
          Μανίτσας Κωνσταντίνος                                       Βουλτσίδης Παναγιώτης 
                                                                                           Καραβούζης Στυλιανός 
                                                                                           Κουτσουμανής Γεώργιος 
                                                                                           Λαμπρινίδης λάμπρος 
                                                                                           Τσολάκης Σταύρος 
                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
        Ακριβές  Απόσπασμα                                           
          Θάσος   27-08-2021                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου                       
       
         Μανίτσας Κωνσταντίνος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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