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Α Π Ο Φ Α Σ Η ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Έκδοση και τοποθέτηση γιγαντοαφισών σε ειδικά διαμορφωμένα διαφημιστικά
πλαίσια
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) Τον συνταχθέντα και ψηφισθέντα με την αριθ. 128/2018 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου προϋπολογισμό της «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε» χρήσης 2019
5) Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό της επιχείρησης και ειδικότερα στον Κ.Α.Ε.
02.00.6431.03 ενεγράφη πίστωση 4.000,00 ευρώ, με σκοπό την κάλυψη αντίστοιχων
δαπανών .
6) Τις από 762-05/06/2019 τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας
7) Το γεγονός ότι η δαπάνη της προμήθειας είναι μέχρι 20.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, που
είναι και το όριο της απευθείας ανάθεσης.
8) Την αριθ. 45/2019 αποφ. Δ.Σ της «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε» με την
οποία έγινε η ψήφιση της πίστωσης, ύψους 1.116,00 ευρώ
9) 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
10) 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)
11) Την άμεση ανάγκη έκδοσης, σχεδιασμού, δημιουργικού και εκτύπωσης

γιγαντοαφισών για την προβολή της εικόνας των Λουτρών σε χώρο με ειδικά
διαμορφωμένο διαφημιστικό πλαίσιο πριν την είσοδο της Λουτρόπολης, συνολικού
προϋπολογιζόμενου ποσού 1.116,00 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.
12) Την υπ΄αριθ. Πρωτ. 780/12.06.19 Πρόσκληση της επιχείρησης μας
13) Την από 19.06.2019 προσφορά που υποβλήθηκε από την εταιρεία Αικατερίνη Κατερίνη.
(με προσφορά στα 875,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ επί του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού
που αρχικά είχε διαμορφωθεί στα 900,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ)

14) Την παροχή σύμφωνης γνώμης του Υπουργείου Τουρισμού για την συγκεκριμένη
τουριστική προβολή με το αρ. πρωτ. 933/04.07.2019 έγγραφό του

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Την ανάθεση της προμήθειας, έκδοσης, σχεδιασμού, δημιουργικού και εκτύπωσης
γιγαντοαφισών για την προβολή της εικόνας των Λουτρών σε χώρο με ειδικά
διαμορφωμένο διαφημιστικό πλαίσιο πριν την είσοδο της Λουτρόπολης και όπως
ειδικότερα περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, στην εταιρεία ΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΦΜ 046564714, με στοιχεία επικοινωνίας, οδός: ΚΥΠΡΟΥ 61,
Τ.Κ.:58400, Πόλη: ΑΡΙΔΑΙΑ., τηλ.: 2384028093, έναντι του ποσού των 1.085,00
ευρώ, με Φ.Π.Α (875,00 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ) ύστερα από την έκπτωση που
υπέβαλλε.
Β. Η ανάθεση αφορά δαπάνες προμήθειας, σχεδιασμού και εκτύπωσης υπαίθριας
γιγαντοαφίσας δύο πλευρών, έτσι ώστε να είναι δυνατή η προβολή της και κατά την
είσοδο και κατά την έξοδο των επισκεπτών, συγκεκριμένων διαστάσεων, με εικόνα
του καταρράκτη και κειμένου υποδοχής όπως αναλυτικά περιγράφονται στον
παρακάτω πίνακα, ύστερα από την προσφορά του προμηθευτή:
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Σχεδιασμός-εκτύπωση Γιγαντοφίσας
Διαστάσεων: 3m (Y) x 2m (Π)
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Γ. Η παρούσα ανάθεση ισχύει από την υπογραφή της απόφασης με δυνατότητα
παράδοσης το συντομότερο δυνατόν.
Δ. Η συνολική αξία της ανάθεσης είναι 1.085,00 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 προμηθευτής 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 04/07/2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.
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