
                                     
 
                                                                                                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

 

               ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                       ΛΟΥΤΡΑ 03/06/2020 
 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ 
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ              ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.ΑΠΟΦ.:54    
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 
  ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ  
«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε» 
Α.Φ.Μ. 090090279      Δ.Ο.Υ. ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΑΡ.  Μ.Α.Ε.  69112 / 57 / Β / 09 / 16                                  

 
Α Π Ο Φ Α Σ Η  ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ηλεκτρονόμου στον ΜΥΗΣ 
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 των άρθρων 43,44,45 του Ν.4605/2019 , που τροποποιολυν τον 

Ν.4412/2016 

5) Τον συνταχθέντα και ψηφισθέντα  με την αριθ. 129/2019 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου προϋπολογισμό της  «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου 
Αλμωπίας Α.Ε» χρήσης 2020 
6) Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό  της επιχείρησης  και ειδικότερα στον Κ.Α.Ε. 
10.7135.41 ενεγράφη πίστωση  2.200,00 ευρώ , με σκοπό την  κάλυψη αντίστοιχων 
δαπανών έπειτα και από αναμόρφωση του προϋπολογισμού με την 28/2020 απόφαση 
Διοικητικού Συμβουλίου 
7) Τις από 544-02/06/2020 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. 29/2020 αποφ. Δ.Σ  της «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε»  με 
την οποία  έγινε  η ψήφιση της  πίστωσης, ύψους 2.108,00 ευρώ κ 
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 Ν4548/2018 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, μεταφορά, τοποθέτησης, σύνδεσης και θέση 
σε λειτουργία πηνίου έλλειψης τάσης αυτόματου διακόπτη ισχύος μέσης τάσης 
HD4/R G-SEC στον υφιστάμενο πίνακα Μέσης Τάσης, ώστε να υφίσταται ο 
ανάλογος έλεγχος και επιτήρηση της λειτουργίας του ΜΥΗΣ, συνολικού 
προϋπολογιζόμενου ποσού 2.108,00 μαζί με το ΦΠΑ. 
13) Την υπ΄αριθ. Πρωτ. 547/03.06.2020 Πρόσκληση της επιχείρησης μας 



14) Την προσφορά που υποβλήθηκε και συγκεκριμένα την από 03.06.2020 της 
επιχείρησης ΕΝΕΡΓΟΝ ΤΜ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕ (με προσφορά 
στα 1.680,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ επί του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού που 
αρχικά είχε διαμορφωθεί στα 1700,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ) 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Α. Την διενέργεια της εν λόγω προμήθειας   προϋπολογισμού 2.108,00 € 
συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α., με απευθείας ανάθεση.  
Β. Εγκρίνει τις από 544-03/06/2020 τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας οι οποίες 
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης. 

Γ. Αναθέτουμε την εκτέλεση της προμήθειας, μεταφοράς, σύνδεσης και θέση σε 
λειτουργία του πηνίου έλλειψης τάσης αυτόματου διακόπτη ισχύος μέσης τάσης, 
όπως ειδικότερα περιγράφεται και στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, στην 
επιχείρηση ΕΝΕΡΓΟΝ ΤΜ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕ με Α.Φ.Μ. 
ΧΧΧΧΧΧΧ με έδρα την ΟΤ 10Α ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Αρμόδια  
ΔΟΥ ΙΩΝΙΑΣ,  τηλέφωνο ΧΧΧΧΧΧΧΧ, έναντι του ποσού των 1.680,00 ευρώ χωρίς 
Φ.Π.Α (2.083,20 ευρώ με το ΦΠΑ) ύστερα από την έκπτωση που υπέβαλλε. 
Δ. Η ανάθεση αφορά την προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση, σύνδεση και θέση σε 
λειτουργία πηνίου έλλειψης τάσης αυτόματου διακόπτη ισχύος μέσης τάσης HD4/R 
G-SEC στον υφιστάμενο πίνακα Μέσης Τάσης, ώστε να υφίσταται ο ανάλογος 
έλεγχος και επιτήρηση της λειτουργίας του ΜΥΗΣ, όπως αναλυτικά περιγράφεται 
στον παρακάτω πίνακα, ύστερα από την προσφορά του προμηθευτή: 
 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

€ 

ΤΙΜΗ ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ 

ΕΚΚΠΤΩΣΗ 
€ 

1. 

Προμήθεια και τοποθέτηση 
πηνίου έλλειψης τάσης 
αυτόματου διακόπτη ισχύος 
μέσης τάσης HD4/R G-SEC 

TEM 1 1.700,00 1.680,00 

   ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
Φ.Π.Α. 24% 
ΣΥΝΟΛΟ 

1.680,00 
   403,20 
   2.083,20 

 
 
Ε. Η παρούσα ανάθεση ισχύει από την υπογραφή της απόφασης με δυνατότητα 
παράδοσης το συντομότερο δυνατόν. 

ΣΤ. Η συνολική αξία της ανάθεσης είναι 2.083,20 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 ΕΑΑΔΗΣΥ, 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. καθώς και 
κάθε άλλης προβλεπομένης από νόµο κράτησης. 
 

ΛΟΥΤΡΑ  03/06/2020 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε. 

 


