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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Λουτρά 05 Νοεμβρίου 2019
Αριθ. Απόφ.: 156/2019
ΘΕΜΑ: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ εργασίας «Συμμετοχή σε εκθέσεις τουριστικού
περιεχομένου, PHILOXENIA»,

με σκοπό την ενοικίαση εκθετηρίου χώρου και

εξοπλισμού
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»
Έχοντας υπόψη:
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 περί Ανωνύμων Εταιριών
6) Τον συνταχθέντα και ψηφισθέντα με την αριθ. 128/2018 απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου προϋπολογισμό της «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου
Αλμωπίας Α.Ε» χρήσης 2019
7) Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό της επιχείρησης και ειδικότερα στον
Κ.Α.Ε. 00.6432.01 ενεγράφη πίστωση 6.000,00 ευρώ, έπειτα και από
αναμόρφωση με την 38/2019 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, με σκοπό
την κάλυψη αντίστοιχων δαπανών.
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. 94/2019 αποφ. Δ.Σ της «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας
Α.Ε» με την οποία έγινε η ψήφιση της πίστωσης, ύψους 4.413,40 ευρώ.
10) Την από 1572-17/10/2019 μελέτη παροχής υπηρεσιών της υπηρεσίας
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 ανάγκη της επιχείρησης για την παροχή υπηρεσιών «Συμμετοχή σε
εκθέσεις τουριστικού περιεχομένου - Philoxenia», με σκοπό την εκμίσθωση
εκθετηρίου χώρου και εξοπλισμού
13) Το αριθμ. Πρωτ. 1677/11.02.2019 έγγραφο του Υπουργείου Τουρισμού για
την έγκριση του ετήσιου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής 2019
14) Το αριθ.πρωτ. 1588/21.10.2019 έγγραφο της επιχείρησης μας για παροχή
σύμφωνης γνώμης για επιμέρους ενέργεια Τουριστικής προβολής και
συμμετοχή στην έκθεση PHILOXENIA
15) Το αριθ.πρωτ. 12435/30.10.2019 ( 1639/04.11.2019 αριθμό πρωτοκ. της
επιχείρησης) έγγραφο του Υπουργείου Τουρισμού για την παροχή σύμφωνης
γνώμης επιμέρους ενεργειών
16) Την αριθμ. 1637/01.11.2019 πρόσκληση του Προέδρου προς οικονομικούς
φορείς, περί υποβολής προσφοράς.
17) Την υποβληθείσα προσφορά με από 05.11.2019 της επιχείρησης Διεθνής
Έκθεση Θεσσαλονίκης ΑΕ , Υπηρεσίες Διεξαγωγής και Οργάνωσης
εκθέσεων, με προσφορά στα 2.632,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ επί της αρχικής
προϋπολογιζόμενης δαπάνης στα 3.559,20 ευρώ άνευ ΦΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της εργασίας «Συμμετοχή σε εκθέσεις τουριστικού
περιεχομένου - Philoxenia», με σκοπό την εκμίσθωση εκθετηρίου χώρου 32 τ.μ. και
εξοπλισμού, εκτιμώμενης αξίας 3.559,20 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (4.413,40 με ΦΠΑ), με
τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Β. Εγκρίνουμε την από 1572-17/10/2019 μελέτη παροχής υπηρεσιών της υπηρεσίας
Γ. Αναθέτουμε την παροχή της εργασίας «Συμμετοχή σε εκθέσεις τουριστικού
περιεχομένου - Philoxenia», με σκοπό την εκμίσθωση εκθετηρίου χώρου 32 τ.μ. και
εξοπλισμού , ο οποίος περιλαμβάνει διαχωριστικά, μετόπη με την επιγραφή του
εκθέτη, αριθμό stand, σύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος με μία πρίζα ανά 12 τμ, δέκα
ηλεκτρικά σποτ ανά 12τμ, 1 γραφείο με 1 τραπεζάκι και 3 καρέκλες. Ο εκθετήριος
χώρος θα βρίσκεται στο περίπτερο 15 και το νούμερο 20 και θα αφορά τη συμμετοχή
της εταιρίας «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.» στην 35η διεθνής έκθεση
τουρισμού Philoxenia που θα υλοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη στο χώρο της HELEXPO
από τις 08 έως και τις 10 Νοεμβρίου 2019, όπως ειδικότερα περιγράφεται και στη
μελέτη παροχής υπηρεσιών, στην ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ και
ΑΦΜ 099356797, με στοιχεία επικοινωνίας, οδός: Εγνατία 154, Τ.Κ.: 54636, Πόλη:
Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310291111, έναντι του ποσού των 2.632,00 ευρώ χωρίς
Φ.Π.Α. (3.263,68 με ΦΠΑ), ύστερα από την υποβληθείσα προσφορά.

Δ. Η ανάθεση αφορά υπηρεσίες «Συμμετοχή σε εκθέσεις τουριστικού
περιεχομένου - Philoxenia», με σκοπό την εκμίσθωση εκθετηρίου χώρου 32 τ.μ. και
εξοπλισμού.
Ε. Ο χρόνος παράδοσης της υπηρεσίας ορίζεται από την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης και την παράδοση του χώρου του περιπτέρου και έως 10/11/2019.
ΣΤ. Η αμοιβή θα καταβληθεί με την παράδοση-εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών,
ανάλογα με τις εκτελεσθέντες εργασίες, ύστερα από την έκδοση σχετικού
παραστατικού από τον συνεργάτη, εφόσον βεβαιώνεται η πρόοδος και η καλή
εκτέλεση της εργασίας, από την αρμόδια επιτροπή της επιχείρησης. Η πληρωμή του
συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση ενταλμάτος πληρωμής, μετά την υποβολή
από τον πάροχο ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου και η συνολική αξία της ανάθεσης
είναι το ποσό των 2.632,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (3.263,68 με ΦΠΑ)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

