
              ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ           
ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ  ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ                      
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 
  ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ 
«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» 
Α.Φ.Μ. 090090279      Δ.Ο.Υ. ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΑΡ.  Μ.Α.Ε.  69112 / 57 / Β / 09 / 16 

Λουτρά, 22 Σεπτεμβρίου 2020 
                                                                

                                                                             Αριθ. Απόφ.:  110/2020 

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «Συντήρηση-υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού Λογιστικής 

& Οικονομικής Διαχείρισης OTS» 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» 

 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 όπως σήμερα ισχύουν σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 4555/2018 (Κλεισθένης Ι) 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 
3) Τις διατάξεις των άρθρων 43,44,45 του Ν.4605/2019, που τροποποιούν τον Ν. 

4412/2016 
4) 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) Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 266, όπως σήμερα ισχύουν σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 4555/2018 (Κλεισθένης Ι), σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 
257 του Ν. 3463/2006 , την παρ. 2 του άρθρου 8 του κανονισμού διαχείρισης της 
εταιρίας  και τον Ν.2190/1920 και Ν.45548/2018 περί Ανωνύμων Εταιριών 

7) Τον συνταχθέντα και ψηφισθέντα  με την αριθ. 129/2019 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου προϋπολογισμό της  «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε» 
χρήσης 2020 

8) Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό  της επιχείρησης  και ειδικότερα στον Κ.Α.Ε. 
02.10.6266.05 ενεγράφη πίστωση  2.000,00 ευρώ , με σκοπό την  κάλυψη αντίστοιχων 
δαπανών. 

9) Το γεγονός ότι η δαπάνη της υπηρεσίας είναι μέχρι 20.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, που 
είναι και το όριο της απευθείας ανάθεσης. 

10) Την αριθ. 58/2020 αποφ. Δ.Σ  της «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε»  με 
την οποία  έγινε  η ψήφιση της  πίστωσης, ύψους 1.996,40 ευρώ. 

11) Τον κανονισμό διαχείρισης της «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.» , ο 
οποίος τροποποιήθηκε με την αριθ. 5/2011 απόφαση του Δ.Σ.  της Επιχείρησης και 
εγκρίθηκε με την αριθ. 2/2011 απόφαση της Γενικής συνέλευσης του μετόχου 
(Δημοτικό Συμβούλιο  του Δήμου Αλμωπίας) 

 
12) Την από 1048-31/08/2020 μελέτη-τεχνική περιγραφή –ενδεικτικό προϋπολογισμό –

συγγραφή υποχρεώσεων  της εν λόγω παροχής υπηρεσιών  



13) Την ανάγκη της επιχείρησης για την παροχή υπηρεσιών «Συντήρηση-υποστήριξη 
εφαρμογών λογισμικού Λογιστικής & Οικονομικής Διαχείρισης OTS» για την 
εύρυθμη λογιστική υποστήριξη της επιχείρησης  

14) Την αριθμ. 1137/17.09.2020 πρόσκληση του Προέδρου προς οικονομικούς φορείς, 
περί υποβολής προσφοράς 

15) Την υποβληθείσα προσφορά με από 1164/22-09-2020, με προσφορά στα 1.600,00 
ευρώ επί του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού που αρχικά είχε διαμορφωθεί 
στα 1.610,00 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ. 

 
      Για το λόγω αυτό απαιτείται η παροχή της εργασίας «Συντήρηση-υποστήριξη 

εφαρμογών λογισμικού Λογιστικής & Οικονομικής Διαχείρισης OTS»  η οποία λόγω 
ποσού μπορεί να ανατεθεί απευθείας. 

 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση-υποστήριξη 
εφαρμογών λογισμικού Λογιστικής & Οικονομικής Διαχείρισης OTS», εκτιμώμενης 
αξίας 1.610,00 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α (1.996,40 ευρώ με το ΦΠΑ), με τη διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης. 

 Β. Εγκρίνουμε το από 1048-31/08/2020 μελέτη-τεχνική περιγραφή –ενδεικτικό 

προϋπολογισμό –συγγραφή υποχρεώσεων  της εν λόγω παροχής υπηρεσιών 

 Γ. Αναθέτουμε την παροχή της υπηρεσίας «Συντήρηση-υποστήριξη εφαρμογών 

λογισμικού Λογιστικής & Οικονομικής Διαχείρισης OTS», όπως ειδικότερα 

περιγράφεται στο πρωτογενές αίτημα, στην εταιρεία ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε  και ΑΦΜ XXXXXX ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  με 

διεύθυνση XXXXXX –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΚ 54627, τηλ. XXXXXXX, , έναντι του 

ποσού των  1.600,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α (1.984,00 ευρώ με το ΦΠΑ), ύστερα από την 

προσφορά. 

 Δ. Η ανάθεση αφορά την «Συντήρηση-υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού Λογιστικής & 

Οικονομικής Διαχείρισης OTS», η οποία αφορά την συντήρηση-υποστήριξη εφαρμογών 

λογισμικού  από  εταιρεία κατασκευής εξειδικευμένων προγραμμάτων Λογιστικής, η οποία 

αναλυτικά θα παρέχει τις εξής υπηρεσίες : 

 Να παρέχει  δωρεάν τις νέες εκδόσεις των εφαρμογών.  

 Να μας  υποστηρίζει τηλεφωνικά , όσον αφορά τεχνικές πληροφορίες ή απορίες για 
αποτελεσματικότερη και πληρέστερη χρήση των προγραμμάτων κάθε εργάσιμη ημέρα 
(Δευτέρα έως Παρασκευή) από της 8:30πμ.έως και της 16:00μμ. 

 Να αποκαθιστά δωρεάν κάθε αποδεδειγμένη βλάβη παρουσιαστεί στα προγράμματα. Να 
παρέχει  τις υπηρεσίες πληροφορικής που θα τις ζητηθούν, εκπαίδευσης, συμβουλευτικές 
κλπ. Το κόστος θα επιβαρύνει τον ΠΕΛΑΤΗ βάσει του τρέχοντος τιμοκαταλόγου της, 
μειωμένο κατά 20%.  

 Να παρέχει απομακρυσμένη υποστήριξη (μέσω web), για εργασίες αποκατάστασης 
βλαβών, διόρθωσης προβληματικών εγγραφών κλπ. Για τον λόγο αυτό ο πελάτης είναι 
υποχρεωμένος να εξασφαλίζει τις απαιτούμενες τηλεπικοινωνιακές διατάξεις και 
συσκευές. Τα τέλη του τηλεπικοινωνιακού φορέα βαρύνουν τον ΠΕΛΑΤΗ. 



 Να παρέχει το δικαίωμα πρόσβασης στην ηλεκτρονική υποστήριξη μέσω του διαδικτύου, 
στην ιστοσελίδα που τηρεί για τον σκοπό αυτό www.ots.gr. Και 
ocn.ots.gr:8080/tickets/login.jsf.  

 Να παρέχει προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση μας , σε σχέση με άλλους πελάτες που δεν 
καλύπτονται από ανάλογη σύμβαση. 

 Ε. Η προσφερόμενη εγγύηση και η άδεια χρήσης της εφαρμογής θα ισχύουν έως και τις 

04/09/2021. 

 ΣΤ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, 

μετά την υποβολή από τον πάροχο ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου και η συνολική 

αξία της ανάθεσης είναι το ποσό των  1.600,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α (1.984,00 ευρώ με το 

ΦΠΑ) 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε. 

 
 
 

 


