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ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
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 και ισχύει σήμερα.
2) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120
3) Τις διατάξεις του Ν.4605/2019 και ιδιαιτέρως των άρθρων 43,44,45 που
τροποποιούν τον Ν. 4412/2016
4) Τις διατάξεις του άρθρου 58, 72 του Ν. 3852/2010 όπως σήμερα ισχύουν
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (Κλεισθένης Ι)
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.
02.00.6434.01 ενεγράφη πίστωση 20.000,00 ευρώ, με σκοπό την κάλυψη
αντίστοιχων δαπανών .
7) Τις από 1708-13/11/209 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. 105/2019 αποφ. Δ.Σ της «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε»
με την οποία έγινε η ψήφιση της πίστωσης, ύψους 3.224,00 ευρώ.
10) 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
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 της προμήθειας και Έκδοσης ενημερωτικών εντύπων για τις
παρεχόμενες δραστηριότητες της επιχείρησης και το φυσικό περιβάλλον της
περιοχής και συγκεκριμένα στο σχεδιασμό, δημιουργικό, εκτέλεση τελικών μακετών
και εκτύπωση νέων ενημερωτικών εντύπων, φυλλαδίων για την ενημέρωση των
πελατών σχετικά με τις παρεχόμενες δραστηριότητες της επιχείρησης και το
εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον της περιοχής, όπως ένα 16σέλιδο έντυπο 2 όψεων με

κείμενο σε Ελληνικά (μέγεθος μισό Α4) και ένα τρίπτυχο έντυπο 2 όψεων (μια σελίδα
Α4 τσακισμένη στα 3) στα Ελληνικά, για την τουριστική προβολή της «Λουτρά
Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε», για την ενημέρωση των υφιστάμενων και
δυνητικών πελατών, με σκοπό την διανομή τους, συνολικού προϋπολογιζόμενου
ποσού 3.224,00 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.
13) To ετήσιο πρόγραμμα τουριστικής προβολής για το 2019 της «Λουτρά
Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.» και την με αριθμό πρωτ. 1677/11-02-2019 κατ’
αρχήν σύμφωνη γνώμη του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ -ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
14) Την παροχή σύμφωνης γνώμης 1769/25.11.2019 για επιμέρους ενέργεια

τουριστικής προβολής του Τμήματος σχεδιασμού και συντονισμού τουριστικής
προβολής του Υπουργείου Τουρισμού, έπειτα από το 1635/1.11.2019 αίτημα της
επιχείρησης για παροχή σύμφωνης γνώμης επιμέρους ενεργειών
15) Την υπ΄αριθ. Πρωτ. 1770/25.11.19 Πρόσκληση της επιχείρησης μας προς
οικονομικούς φορείς
16) Την προσφορά που υποβλήθηκε και συγκεκριμένα την από 29.11.19 της
επιχείρησης ΜΠΟΤΣΦΑΡΗΣ –ΠΑΚΑΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ (με
προσφορά στα 2.440,00 ευρώ προ ΦΠΑ επί του συνολικού ενδεικτικού
προϋπολογισμού που αρχικά είχε διαμορφωθεί στα 2.600,00 ευρώ προ ΦΠΑ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Την απευθείας ανάθεση στην εταιρία ΜΠΟΤΣΦΑΡΗΣ –ΠΑΚΑΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Φ.Μ. 998496870 με έδρα την Αριδαία, διεύθυνση Λοχ.
Παπαδοπούλου 12 ΤΚ 58400 Αρμόδια ΔΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ τηλέφωνο 2384023131, της
προμήθειας και Έκδοσης
ενημερωτικών εντύπων για τις παρεχόμενες
δραστηριότητες της επιχείρησης και το φυσικό περιβάλλον της περιοχής και
συγκεκριμένα στο σχεδιασμό, δημιουργικό, εκτέλεση τελικών μακετών και εκτύπωση
νέων ενημερωτικών εντύπων, φυλλαδίων για την ενημέρωση των πελατών σχετικά με
τις παρεχόμενες δραστηριότητες της επιχείρησης και το εξαιρετικό φυσικό
περιβάλλον της περιοχής όπως αυτά αναλύονται στις τεχνικές προδιαγραφές της
προμήθειας
Β. Η ανάθεση αφορά την προμήθεια και Έκδοση ενημερωτικών εντύπων για τις
παρεχόμενες δραστηριότητες της επιχείρησης και το φυσικό περιβάλλον της
περιοχής και συγκεκριμένα στο σχεδιασμό, δημιουργικό, εκτέλεση τελικών μακετών
και εκτύπωση νέων ενημερωτικών εντύπων, φυλλαδίων για την ενημέρωση των
πελατών σχετικά με τις παρεχόμενες δραστηριότητες της επιχείρησης και το
εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον της περιοχής, όπως ένα 16σέλιδο έντυπο 2 όψεων με
κείμενο σε Ελληνικά (μέγεθος μισό Α4) και ένα τρίπτυχο έντυπο 2 όψεων (μια σελίδα
Α4 τσακισμένη στα 3) στα Ελληνικά, για την τουριστική προβολή της «Λουτρά
Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε», για την ενημέρωση των υφιστάμενων και
δυνητικών πελατών, με σκοπό την διανομή τους, όπως η προμήθεια αυτή
περιγράφεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα, ύστερα από την προσφορά του
προμηθευτή:

Α/Α

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

Σχεδιασμός, δημιουργικό,
εκτέλεση τελικών μακετών και
εκτύπωση νέου ενημερωτικού
εντύπου - 16σέλιδο έντυπο 2

Μ. Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ €

Τεμ

2000

0,70

1.400,00

2

3

όψεων με κείμενο σε Ελληνικά,
(μέγεθος μισό Α4) περίπου
19*19cm
Σχεδιασμός, δημιουργικό,
εκτέλεση τελικών μακετών και
εκτύπωση νέου ενημερωτικού
εντύπου - τρίπτυχο έντυπο 2
όψεων περίπου 19*10cm (μια
σελίδα Α4 τσακισμένη στα 3) με
κείμενο στα Ελληνικά
Σχεδιασμός, δημιουργικό,
εκτέλεση τελικών μακετών και
εκτύπωση κάρτας 10x6εκ διπλής
όψης με στρόγγυλες γωνίες και
ματ πλαστικοποίηση στα
ελληνικά

Τεμ

2000

0,375

750,00

Τεμ

2000

0,145

290,00

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

2.440,00
585,60
3.025,60

Γ. Η παρούσα ανάθεση ισχύει από την υπογραφή της σύμβασης και έως τις
30/12/2019.
Δ. Η συνολική αξία της ανάθεσης είναι 3.025,60 ευρώ, ύστερα από την προσφορά
του προμηθευτή.
Ε. Η πληρωμή της αξίας του είδους ποσού συνολικά 3.025,60 ευρώ θα γίνεται με
την έκδοση εντάλματος πληρωμής μετά την υποβολή ισόποσων εξοφλητικών
τιμολογίων, η έκδοση των οποίων θα είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Κώδικα
βιβλίων και στοιχείων
ΛΟΥΤΡΑ 29/11/2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.

