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ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ χλοοκοπτικών μηχανημάτων και

συναφών μηχανημάτων
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.

Έχοντας υπόψη:
1) 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
2) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120
3) Τις διατάξεις του άρθρου 58, 72 του Ν. 3852/2010 όπως σήμερα ισχύουν
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (Κλεισθένης Ι)
4) Τις διατάξεις του Ν.4605/2019 και ιδιαιτέρως των άρθρων 43,44,45 που
τροποποιούν τον Ν. 4412/2016
5) Τον συνταχθέντα και ψηφισθέντα με την αριθ. 128/2018 απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου προϋπολογισμό της «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου
Αλμωπίας Α.Ε» χρήσης 2019
6) Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό της επιχείρησης και ειδικότερα στον Κ.Α.Ε.
10.7131.01 ενεγράφη πίστωση 2.000,00 ευρώ , με σκοπό την κάλυψη αντίστοιχων
δαπανών.
7) Τις από 975-10/07/2019 τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας
8) Το γεγονός ότι η δαπάνη της προμήθειας είναι μέχρι 20.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ,
που είναι και το όριο της απευθείας ανάθεσης.
9)Την αριθ. 53/2019 αποφ. Δ.Σ της «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε» με
την οποία έγινε η ψήφιση της πίστωσης, ύψους 1.000,00 ευρώ.
10) 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 περί Ανωνύμων Εταιριών
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 άμεση ανάγκη που αφορά την προμήθεια χλοοκοπτικών μηχανημάτων και
συναφών μηχανημάτων, και συγκεκριμένα ένα φυσητήρα χειρός φύλλων
βενζινοκίνητο, ένα χλοοκοπτικό με αυτοπροώθηση και ένα αλυσοπρίονο προς
συμπλήρωση των αναγκών και αντικατάσταση των ήδη υπαρχόντων λόγω φθορών
της επιχείρησης «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε» προκειμένου να

χρησιμοποιηθούν για την συγκέντρωση χόρτων και φύλλων και την κοπή κλαδιών,
στους χώρους πρασίνου της Λουτρόπολης έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αισθητική
του χώρου της Λουτρόπολης, μιας και η επιχείρηση είναι τουριστικού αντικειμένου
και αποτελεί πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών, συνολικού προϋπολογιζόμενου ποσού
1.000,00 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ.
13) Την υπ΄αριθ. Πρωτ. 975/10.07.19 Πρόσκληση της επιχείρησης μας
14) Την προσφορά που υποβλήθηκε και συγκεκριμένα την από 25.07.19 της
εταιρείας ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΕΚΙΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. “ΜΗΧΑΝΕΜΠΟΡΙΚΗ” (με
προσφορά 790,32 ευρώ χωρίς ΦΠΑ – έκπτωση 2%, επί του συνολικού ενδεικτικού
προϋπολογισμού που αρχικά είχε διαμορφωθεί στα 806,45 ευρώ χωρίς ΦΠΑ)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Την διενέργεια της εν λόγω προμήθειας προϋπολογισμού 806,45 € άνευ Φ.Π.Α.,
με απευθείας ανάθεση.
Β. Εγκρίνει τις από 975-10/07/2019 τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας οι
οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.
Γ. Αναθέτουμε την εκτέλεση της προμήθειας χλοοκοπτικών μηχανημάτων και
συναφών μηχανημάτων, όπως ειδικότερα περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές,
στην εταιρεία ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΕΚΙΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. “ΜΗΧΑΝΕΜΠΟΡΙΚΗ”
Α.Φ.Μ. 082674120 με έδρα την Αριδαία Βουλγαροκτόνου 6, Αρμόδια ΔΟΥ
ΕΔΕΣΣΑΣ, τηλέφωνο 2384021615, έναντι του ποσού των 790,32 ευρώ χωρίς
Φ.Π.Α (980,00 με το ΦΠΑ) ύστερα από την έκπτωση που υπέβαλλε.
Δ. Η ανάθεση αφορά την προμήθεια ενός φυσητήρα χειρός φύλλων βενζινοκίνητο,
ένα χλοοκοπτικό με αυτοπροώθηση και ένα αλυσοπρίονο, προς συμπλήρωση των
αναγκών της επιχείρησης «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε» προκειμένου
να χρησιμοποιηθούν για την συγκέντρωση χόρτων και φύλλων και την κοπή κλαδιών,
στους χώρους πρασίνου της Λουτρόπολης, όπως αναλυτικά περιγράφεται στον
παρακάτω πίνακα, ύστερα από την προσφορά του προμηθευτή:
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Φυσητήρας χειρός, κυβισμός 27,2 cm3 730cm3 , Ηχητική ισχύ 104 dB(A), βάρος
4,1 Kg, Mέγιστη παροχή αέρα 730m3/h,
διακόπτης λειτουργίας.
Χλοοκοπτικό με αυτοπροώθηση, ισχύ 7
hp, ΕΑ190V
Αλυσοπρίονο Βενζινοκίνητο, Ισχύς: 1,6
HP, Βάρος 4,1 kg, Kυβισμός 30,1 cm3
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Ε. Η παρούσα ανάθεση ισχύει από την υπογραφή της απόφασης με δυνατότητα
παράδοσης το συντομότερο δυνατόν και όχι πέραν τις 31/08/2019.
ΣΤ. Η συνολική αξία της ανάθεσης είναι 980,00 ευρώ, ύστερα από την προσφορά του
προμηθευτή και η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση
εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή από τον προμηθευτή ισόποσου
εξοφλητικού τιμολογίου.
Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλες γενικά τις δαπάνες, φόρους, τέλη, κράτηση 0,07%
υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. καθώς και κάθε άλλης προβλεπομένης
από νόμο κράτησης
ΛΟΥΤΡΑ 26/07/2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.

