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ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 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 

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) 

4) Τον συνταχθέντα και ψηφισθέντα  με την αριθ. 129/2019 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου προϋπολογισμό της  «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου 
Αλμωπίας Α.Ε» χρήσης 2020. 
5) Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό  της επιχείρησης  και ειδικότερα στον Κ.Α.Ε. 
02.10.6643.03 ενεγράφη πίστωση  15.000,00 ευρώ, με σκοπό την  κάλυψη 
αντίστοιχων δαπανών . 
6) Τις από 675-29/06/2020 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. 36/2020 αποφ. Δ.Σ  της «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε»  
με την οποία  έγινε  η ψήφιση της  πίστωσης, ύψους 14.997,80 ευρώ και την αριθ. 
Απόφ. Πρ. 63/2020 για διάθεση πίστωσης  
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 και Ν.4548/2018 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 της προμήθειας  καυσίμων για θέρμανση και χλοοκοπτικά και 
κίνηση αγροτικού οχήματος για τις ανάγκες της  «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου 
Αλμωπίας Α.Ε.»,  ώστε να είναι εφικτή  και να διασφαλίζεται η εύρυθμη  λειτουργία 
των δραστηριοτήτων που διαχειρίζεται η επιχείρηση όπως να διασφαλίζεται η 
θέρμανση στα υδροθεραπευτήρια και τους κοινόχρηστους χώρους της Λουτρόπολης 



και η λειτουργία των χλοοκοπτικών για την περιποίηση των χώρων πρασίνου καθώς 
και για την κίνηση του αγροτικού της επιχείρησης, συνολικού προϋπολογιζόμενου 
ποσού 14.997,80 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 
12) Την υπ΄αριθ. Πρωτ. 752/10.07.2020 Πρόσκληση της επιχείρησης μας προς 
οικονομικούς φορείς 
13) Την προσφορά που υποβλήθηκε, η οποία θα συμφωνεί με την ημερήσια 
διαμορφούμενη τιμή για το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη βενζίνη του 
Παρατηρητηρίου τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κατά 
την ημέρα της προμήθειας των ειδών και πιο συγκεκριμένα την από 17.07.2020 της 
επιχείρησης ΓΙΑΤΣΑ ΜΑΡΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ με προσφορά 
την τιμή με τον τρόπο που περιγράφηκε και που δε μπορεί ποσοτικά να 
ξεπερνάει το σύνολο της προϋπολογιζόμενης δαπάνης στα 12.095,00 ευρώ προ 
ΦΠΑ 
 
       

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Α. Την απευθείας ανάθεση στην εταιρία ΓΙΑΤΣΑ ΜΑΡΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Φ.Μ. ΧΧΧΧΧΧΧ, με έδρα το Λουτράκι Αριδαίας,  ΤΚ 58400  
Αρμόδια  ΔΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ  τηλέφωνο ΧΧΧΧΧΧΧΧ, της προμήθειας καυσίμων για 
θέρμανση και χλοοκοπτικά και κίνηση αγροτικού οχήματος για τις ανάγκες της  
«Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.»,  ώστε να είναι εφικτή  και να 
διασφαλίζεται η εύρυθμη  λειτουργία των δραστηριοτήτων που διαχειρίζεται η 
επιχείρηση όπως αυτά αναλύονται στις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας. 
 
Β. Η ανάθεση αφορά την προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και χλοοκοπτικά και 
κίνηση αγροτικού οχήματος για τις ανάγκες της  «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου 
Αλμωπίας Α.Ε.»,  ώστε να είναι εφικτή  και να διασφαλίζεται η εύρυθμη  λειτουργία 
των δραστηριοτήτων που διαχειρίζεται η επιχείρηση όπως να διασφαλίζεται η 
θέρμανση στα υδροθεραπευτήρια της λουτρόπολης και τους κοινόχρηστους χώρους 
της Λουτρόπολης και η λειτουργία των χλοοκοπτικών για την περιποίηση των χώρων 
πρασίνου καθώς και για την κίνηση του αγροτικού της επιχείρησης, με απώτερο 
στόχο την επίτευξη  των καταστατικών της σκοπών, όπως η προμήθεια αυτή 
περιγράφεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα, ύστερα από την προσφορά του 
προμηθευτή: 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Ποσότητα ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
1 Πετρέλαιο κίνησης  8000 λίτρα 10.000,00 € 
2 Βενζίνη Aμόλυβδη 1400 λίτρα 2.095,00€ 
ΣΥΝΟΛΟ   12.095,00€ 
ΦΠΑ 24%   2.902,80€ 
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   14.997,80€ 

 
Τα υγρά καύσιμα, πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη Αμόλυβδη, και πρέπει να είναι ποιότητας 
όμοιας με εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια. Επίσης : 
α) Το πετρέλαιο κίνησης πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις από νερό  
β) Η αμόλυβδη βενζίνη θα είναι σύμφωνα με τις κρατικές προδιαγραφές. Σε καμία 
περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάμειξη με βενζίνη super ή νερό ή πετρέλαιο. 



Τονίζεται ότι η επιχείρηση «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.» διατηρεί το 
δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα καύσιμα ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο 
και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές στο Γενικό Χημείο του Κράτους. 
Οι αναφερόμενες τιμές θα διαμορφώνονται εκάστοτε σύμφωνα με τις δοθείσες 
παραγγελίες σύμφωνα με τις τιμές που θα έχουν διαμορφωθεί από το τμήμα 
Εμπορίου. 
Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων (πετρελαίου κίνησης και βενζίνης 
Αμόλυβδης) θα γίνεται περιοδικά, στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια της «Λουτρά 
Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.» και όσον αφορά το πετρέλαιο κίνησης για το 
όχημα θα εφοδιάζεται από το πρατήριο καυσίμων, ανάλογα με τις προκύπτουσες 
ανάγκες και κατόπιν εντολής. Η  «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.» δεν 
υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των καυσίμων (πετρελαίου κίνησης και 
βενζίνης Αμόλυβδης) που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό, εφόσον 
όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Εταιρίας.  

Γ. Η παρούσα ανάθεση ισχύει από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα χρόνο. 
 
Δ. Η συνολική αξία της ανάθεσης είναι 14.997,80 ευρώ, ύστερα από την προσφορά 
του προμηθευτή. 
 
Ε. Η πληρωμή της αξίας των ειδών ποσού συνολικά  14.997,80 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  20/07/2020 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε. 

 
 

                         
         
 

 


