
               
 
                                             

                                                

  

 

Λαρίσης 191, Βόλος                  Ημερομ.: 03/12/2020 

Τ.Κ. 38334                                                            Αρ. Πρωτ.: 550 

ΑΦΜ: 094142930      

ΑΡ. ΓΕΜΗ : 50680444000 

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η  &  Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

Το μηχανογραφικό σύστημα κάθε εταιρίας αποτελεί τη βάση για τη διαχείριση του 

συνόλου των καθημερινών της εργασιών. Το τωρινό λογισμικό, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 που 

χρησιμοποιεί η Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. (Ε.Α.Π. Α.Ε. Ο.Τ.Α), χρήζει 

αναβάθμισης έτσι ώστε να γίνει συμβατό και να δίνει λογιστική εικόνα και αποτελέσματα 

σύμφωνα με τις διατάξεις που καθορίζονται από την ΑΑΔΕ. 

Έτσι για την εύρυθμη λογιστική και φορολογική παρακολούθηση της εταιρίας, 

είναι απαραίτητη η προμήθεια του κατάλληλου λογισμικού το οποίο είναι το Atlantis 

E.R.P.  

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 818,40 €,  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

24% και περιλαμβάνει: 

1. Tην ετήσια σύμβαση για ένα έτος υποστήριξης του λογισμικού: 

➢ παραχώρηση και εγκατάσταση νέων εκδόσεων αναβάθμισης και εξέλιξης των 

εφαρμογών 

➢ την τηλεφωνική υποστήριξη σε χειριστικά θέματα 

➢ την παροχή υφιστάμενης βιβλιογραφίας οδηγιών που αφορούν το λογισμικό  

➢ χρήση υποστήριξης μέσω web site 

2. Υπηρεσίες Εγκατάστασης λογισμικού και βάσης δεδομένων, Παραμετροποίηση 

και εκπαίδευση, μεταφορά τρέχουσας χρήσης 



               
 

 

Χρόνος παράδοσης έως και δεκαπέντε ημέρες από την απόφαση ανάθεσης. 

Τόπος παράδοσης  τα γραφεία της ΕΑΠ ΑΕ (Λαρίσης 191, Βόλος). 

Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται 

με απόφαση του Δ.Σ της εταιρίας. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο 

από την σύμβαση χρόνο. 

Εάν διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές το Δ.Σ 

ή η Ε.Δ.Π. CLLD/LEADER η επιτροπή δύναται να προτείνουν την τέλεια απόρριψη της 

προμήθειας ή την αποκατάσταση των λειτουργικών ανωμαλιών. 

  Για την  ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΗΛΙΟΥ Α.Ε.(Ε.Α.Π. Α.Ε.)   - 

Αναπτυξιακή A.E. Ο.Τ.Α  

                                         ΠΑΡΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

            ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
 

 
ΕΙΔΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ/ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

ΜΜ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ-
ΔΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

 
A. Λογισμικό Atlantis E.R.P. 
B. Εγκατάσταση/παραμε-

τροποίηση/εκπαί-
δευση/μεταφορά τρέχου-
σας χρήσης 

 

ΚΑ 
 

1 
Α.260,00 

Β. 400,00 
660,00 

 
Άθροισμα 

660,00 

 
ΦΠΑ 24% 

158,40 

 
Σύνολο 

818,40 

 


