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ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Προμήθειας CD,DVD, SPOT για τις δραστηριότητες και το φυσικό περιβάλλον της
περιοχής
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.
02.10.6653.01 ενεγράφη πίστωση 10.000,00 ευρώ , με σκοπό την κάλυψη
αντίστοιχων δαπανών.
7) Τις από 1973-12/12/2019 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. 119/2019 αποφ. Δ.Σ της «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε»
με την οποία έγινε η ψήφιση της πίστωσης, ύψους 350,00 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 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 προμήθειας 25 dvd με τις δραστηριότητες και το φυσικό
περιβάλλον της επιχείρησης. Το οπτικό υλικό με πλάνα από τους εξωτερικούς χώρους
της πισίνας και των καταρρακτών αλλά και των εσωτερικών πισινών που θα
περιέχουν τα dvd, έχει λάβει την σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Τουρισμού και τα

dvd θα δοθούν ως αναμνηστικό δώρο σε επίσημους καλεσμένους επισκέπτες και
φορείς που σχετίζονται με τον τουρισμό, συνολικού προϋπολογιζόμενου ποσού
350,00 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ.
13) Την υπ΄αριθ. Πρωτ. 2024/20.12.19 Πρόσκληση της επιχείρησης μας
14) Την προσφορά που υποβλήθηκε και συγκεκριμένα την από 28.11.19 της
εταιρείας STUDIO PANTELIDIS-ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (με προσφορά 250,00
ευρώ χωρίς ΦΠΑ , επί του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού που αρχικά είχε
διαμορφωθεί στα 282,25 ευρώ χωρίς ΦΠΑ)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Την διενέργεια της εν λόγω προμήθειας προϋπολογισμού 250,00 € άνευ Φ.Π.Α.,
με απευθείας ανάθεση.
Β. Εγκρίνει τις από 2024/20-12-2019 τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας οι
οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.
Γ. Αναθέτουμε την προμήθεια 25 dvd με τις δραστηριότητες και το φυσικό
περιβάλλον της επιχείρησης, στην εταιρεία PANTELIDIS STUDIO με Α.Φ.Μ.
XXXXXXXX με έδρα την Αριδαία , οδός XXXXXXX, Αρμόδια ΔΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ,
τηλέφωνο XXXXXXXX, έναντι του ποσού των 250,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α (310,00
με το ΦΠΑ) ύστερα από την έκπτωση που υπέβαλλε.
Δ. Η ανάθεση αφορά την Προμήθεια 25 dvd με τις δραστηριότητες και το φυσικό
περιβάλλον της επιχείρησης. Το οπτικό υλικό με πλάνα από τους εξωτερικούς χώρους
της πισίνας και των καταρρακτών αλλά και των εσωτερικών πισινών που θα
περιέχουν τα dvd, έχει λάβει την σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Τουρισμού και τα
dvd θα δοθούν ως αναμνηστικό δώρο σε επίσημους καλεσμένους επισκέπτες και
φορείς που σχετίζονται με τον τουρισμό, όπως αναλυτικά περιγράφεται στον
παρακάτω πίνακα, ύστερα από την προσφορά του προμηθευτή:
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Ε. Η παρούσα ανάθεση ισχύει από την υπογραφή της απόφασης με δυνατότητα
παράδοσης το συντομότερο δυνατόν και όχι πέραν τις 30/01/2020.
ΣΤ. Η συνολική αξία της ανάθεσης είναι 350,00 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.
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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 28/12/2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.

