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Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «Βελτίωση και αναβάθμιση ιστοσελίδας» 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει σήμερα (Κλεισθένης) 
2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 
3) 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. 

4) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 
του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

5) Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 266 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.4548/2018 περί Ανωνύμων Εταιριών 

6) Τις διατάξεις του Ν.4605/2019, και ιδιαιτέρως των άρθρων 43,44,45 που τροποποιούν 
τον Ν.4412/2106 

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. 
02.00.6434.02 ενεγράφη πίστωση  5.000,00 ευρώ  

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. 39/2020 αποφ. Δ.Σ  της «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε»  με 
την οποία  έγινε  η ψήφιση της  πίστωσης, ύψους 4.464.00 ευρώ. 

11) Το από 686-23/07/2020 πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας  
12) To αίτημα αρ. πρωτ. 969/10.08.2020 της επιχείρησης  για παροχής σύμφωνης γνώμης 

επιμέρους ενέργειας τουριστικής προβολής στον ΕΟΤ 
13) Την παροχή σύμφωνης γνώμης για ενέργεια τουριστικής προβολής με το αρ. πρωτ. 

7513/31.08.2020 έγγραφο του ΕΟΤ, όπως η αναβάθμιση ιστοσελίδας 
14) 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) 

15) Την αναγκαιότητα παροχής της υπηρεσίας «Βελτίωση και αναβάθμιση ιστοσελίδας»,   
καθώς οι προδιαγραφές της υπάρχουσας ιστοσελίδας δεν συμβαδίζουν με τις 



απαιτήσεις της επιχείρησης που έχουν προκύψει, ενώ παράλληλα έχουν εντοπιστεί 
σφάλματα που απαιτούν διόρθωση με σκοπό την αξιόπιστη λειτουργία της 

16) Την αριθμ. 919/03.08.2020 πρόσκληση του Προέδρου προς οικονομικούς φορείς, περί 

υποβολής προσφοράς 

17) Την υποβληθείσα προσφορά με από 949/05.08.2020, με προσφορά στα 3.580,00 ευρώ 

επί του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού που αρχικά είχε διαμορφωθεί στα 

3.600,00 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ. 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «Βελτίωση και αναβάθμιση 
ιστοσελίδας», εκτιμώμενης αξίας 3.600,00 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α (4.464,00 ευρώ με το 
ΦΠΑ), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

 Β. Εγκρίνουμε το από 686-23/07/2020 πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας 

 Γ. Αναθέτουμε την παροχή της υπηρεσίας «Βελτίωση και αναβάθμιση ιστοσελίδας», 

όπως ειδικότερα περιγράφεται στο πρωτογενές αίτημα, στην εταιρεία 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ με ΑΦΜ ΧΧΧΧΧΧΧ, έδρα 

ΧΧΧΧΧΧ , Τ.Κ.: 58400, Πόλη: Αριδαία, με στοιχεία επικοινωνίας,  τηλ.: ΧΧΧΧΧΧ, 

έναντι του ποσού των  3.580,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α (4.439,20 ευρώ με το ΦΠΑ), ύστερα 

από την προσφορά. 

Δ. Η ανάθεση θα αφορά υπηρεσίες όπως : 

 - Μεταφορά και φιλοξενία της ιστοσελίδας www.loutrapozar.com.gr σε server με 

δυναμικότητα που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ιστοσελίδας. Η φιλοξενία θα έχει 

διάρκεια από την ημερομηνία μεταφοράς και παράδοσης και για διάστημα ενός έτους. 

Στο κόστος θα περιλαμβάνεται εβδομαδιαία συντήρηση και backup. 

 - Βελτίωση και αναδόμηση της ιστοσελίδας www.loutrapozar.com.gr με δομική και 

αισθητική ανανέωση της, όπως δυνατότητα προσθήκης κειμένων, ενημερωτικών πεδίων, 

φόρμας επικοινωνίας με τους πελάτες, προσθήκη video και φωτογραφιών, προσθήκη 

πεδίων για ανάρτηση ενημερώσεων-ανακοινώσεων. Αλλαγή δομής και παρουσίασης των 

περιεχομένων με δυνατότητα γραφιστικής επιμέλειας, έτσι ώστε να είναι προσβάσιμη 

στο κοινό και να παρέχει την μέγιστη δυνατή ενημέρωση για τις δραστηριότητες της 

επιχείρησης. 

 -Τεχνική υποστήριξη της ιστοσελίδας και του συστήματος διαχείρισης των κρατήσεων, 

με έναν υποχρεωτικό μηνιαίο έλεγχο για την ορθή λειτουργία στης ιστοσελίδας και του 

συστήματος των κρατήσεων για την διεκπεραίωση των απαραίτητων αναβαθμίσεων, τον 

εντοπισμό τυχόν προβλημάτων και την επίλυσή τους. Θα παρέχεται και η δυνατότητα 

υποστήριξης έως δύο επιπλέον φορές μηνιαίως σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη για 

επίλυση προβλημάτων είτε με προσωπική παρουσία είτε τηλεφωνικώς, είτε μέσω 

απομακρυσμένης σύνδεσης (ανάλογα με το μέγεθος του προβλήματος)   

 - Δημιουργία νέου συστήματος κρατήσεων (online reservation), το οποίο θα είναι 

κατάλληλο για παροχή υπηρεσιών και πλήρως προσαρμόσιμο στις ανάγκες της 

επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα, το νέο σύστημα online reservation θα δίνει στον 

επισκέπτη της ιστοσελίδας την δυνατότητα να επιλέγει την ημερομηνία και ώρα που 

επιθυμεί και θα προβάλλεται η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών (συγκεκριμένα οι 



διαθέσιμες πισίνες για ραντεβού), θα μπορεί να πραγματοποιεί κράτηση με ταυτόχρονη 

πληρωμή μέσω του συστήματος της Αlphabank, με την οποία συνεργάζεται η 

επιχείρηση, με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, αλλά και δυνατότητα μέσω paypal. Το 

σύστημα κρατήσεων θα είναι συμβατό με όλες τις συσκευές, όπως κινητά, tablet κ.ά. Θα 

παρέχει πληροφόρηση και αναλύσεις για την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας και θα 

δίνει την δυνατότητα για την εξαγωγή δεδομένων που αφορούν τις χρεώσεις ανά 

υπηρεσία, τα έσοδα σε ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση, αλλά και σαφή 

γραφήματα ή στατιστικά στοιχεία που θα βοηθούν στην διαχείριση αλλά και την 

εξαγωγή οικονομικών συμπερασμάτων από την διοίκηση. Το σύστημα κρατήσεων θα 

είναι λειτουργικό, άμεσο, με μοντέρνο και σύγχρονο design και εύχρηστο από το 

προσωπικό αλλά και τους επισκέπτες. Η αρίθμηση (booking) των κρατήσεων θα είναι 

αύξουσα και θα ταυτίζεται με αυτή του τραπεζικού συστήματος της alphabank, για να 

μπορεί να επιτευχθεί η λογιστική παρακολούθηση των τραπεζικών πληρωμών.  

 
Ε. Οι εργασίες για την μεταφορά και φιλοξενία της ιστοσελίδας, της βελτίωσης και 

αναδόμησης της και της δημιουργίας του νέου συστήματος κρατήσεων θα πρέπει να 

λάβουν χώρα το συντομότερο δυνατό με δυνατότητα ολοκλήρωσης έως και τις 

30/09/2020 και η τεχνική υποστήριξη θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης 

και για ένα χρόνο  

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

μετά την υποβολή από τον πάροχο ισόποσων εξοφλητικών τιμολογίων ανάλογα με τις 

εκτελεσθείσες εργασίες και η συνολική αξία της ανάθεσης είναι το ποσό των  3.580,00 

ευρώ χωρίς Φ.Π.Α (4.439,20 ευρώ με το ΦΠΑ). 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 

 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε. 
 

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
 

 


