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Λνπηξά,   

 18 Ννεκβξίνπ 2022 

                                                             

                                                                                                   Αριθ. Απόφ.:  182/2022 

ΘΔΜΑ:  Α Π Ο Φ Α  Ζ  ΔΓΚΡΗΖ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΑΠΔΤΘΔΗΑ ΑΝΑΘΔΖ  

ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ    

«Αληαιιαθηηθά ινηπώλ κεραλεκάησλ», θαη ζπγθεθξηκέλα ειαζηηθά απηνθηλήηνπ γηα ην 

Φ.Ι.Υ. Nissan Navara EET2360 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ 

«ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΛΜΩΠΗΑ Α.Δ.» 

                                                    Έρνληαο ππόςε: 

1) Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, όπσο πξνζηέζεθε κε 

 ηελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/2008 θαη δηαηεξήζεθε ζε ηζρύ κε ηελ πεξίπησζε   

38 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν. 4412/2016 

2) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016  

3) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4605/2019  

4) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4782/2021 

5) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58, 72 ηνπ Ν. 3852/2010 όπσο ζήκεξα ηζρύνπλ ζύκθσλα κε ηηο    

δηαηάμεηο ηνπ λ. 4555/2018 (Κιεηζζέλεο Ι) 

6) Σνλ ζπληαρζέληα θαη ςεθηζζέληα  κε ηελ αξηζ. 62/2021 απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ πξνϋπνινγηζκό ηεο  «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Δήκνπ Αικσπίαο Α.Ε» ρξήζεο 

2022 

7) Σν γεγνλόο όηη ζηνλ πξνϋπνινγηζκό  ηεο επηρείξεζεο  θαη εηδηθόηεξα ζηνλ Κ.Α.Δ. 

10.6672.01 ελεγξάθε πίζησζε 2.000,00 ευρώ, κε ζθνπό ηελ θάιπςε αληίζηνηρσλ 

δαπαλώλ. 

8) Σν γεγνλόο όηη ε δαπάλε ηεο ππεξεζίαο είλαη κέρξη θαη ην όξην ηεο απεπζείαο αλάζεζεο. 

9) Σελ αξηζ. 74/2022 απνθ. Δ.  ηεο «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Δήκνπ Αικσπίαο Α.Ε»  κε ηελ 

νπνία  έγηλε  ε ςήθηζε ηεο  πίζησζεο, ύςνπο 620,00 ευρώ. 

10) Σελ από 1226-22/09/2022  ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνκήζεηαο 

11) Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 266 όπσο ζήκεξα ηζρύνπλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ λ. 4555/2018 (Κιεηζζέλεο Ι), ζε ζπλδπαζκό κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 257 ηνπ Ν. 

3463/2006, ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ θαλνληζκνύ δηαρείξηζεο ηεο εηαηξίαο  θαη ηνλ 

Ν.2190/1920 θαη Ν4548/2018 πεξί Αλσλύκσλ Εηαηξηώλ 

12)  Σνλ θαλνληζκό δηαρείξηζεο ηεο «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Δήκνπ Αικσπίαο Α.Ε.» , ν νπνίνο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζ. 5/2011 απόθαζε ηνπ Δ..  ηεο Επηρείξεζεο θαη εγθξίζεθε κε 

ηελ αξηζ. 2/2011 απόθαζε ηεο Γεληθήο ζπλέιεπζεο ηνπ κεηόρνπ (Δεκνηηθό πκβνύιην  

ηνπ Δήκνπ Αικσπίαο) 



13) Σελ αλάγθε ηεο πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο ειαζηηθώλ γηα ην Φ.Ι.Υ ΝissanΝavara 

EET2360 θαη ζπγθεθξηκέλα 4x4 ειαζηηθά δξόκνπ (65% άζθαιην θαη 35% ρώκα) 206/16 

14) Σελ αξηζκ. 1529/16.11.2022 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πξνο νηθνλνκηθνύο θνξείο, πεξί 

ππνβνιήο πξνζθνξάο.  

15) Σελ κε αξ. πξση. 1530/17.11.2022 πξνζθνξά πνπ θαηαηέζεθε ζηελ ππεξεζία καο ηεο 

επηρείξεζεο ΜΠΟΤΡΝΑΕΖ ΝΗΚΟΛΑΟ & ΗΑ ΟΔ, ΕΜΠΟΡΙΑ SERVICE 

ΕΛΑΣΙΚΩΝ, κε πξνζθνξά  346,76 επξώ ρσξίο ην ΦΠΑ, επί ηνπ πνζνύ πνπ είρε 

πξνϋπνινγηζηεί ζηα 500,00€ ρσξίο ην ΦΠΑ 

      

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Α.Εγθξίλνπκε ηε δηελέξγεηα ηεο πξνκήζεηαο πξνϋπνινγηζκνύ 620,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

θαη ηνπ ΦΠΑ , κε απεπζείαο αλάζεζε  

Β. Εγθξίλνπκε ηελ από 1226-22/09/2022 ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνκήζεηαο νη νπνίεο 

απνηεινύλ αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζεο. 

Γ. Αλαζέηνπκε ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο ειαζηηθώλ γηα ην Φ.Ι.Υ 

ΝissanΝavara EET2360 θαη ζπγθεθξηκέλα 4x4 ειαζηηθά δξόκνπ (65% άζθαιην θαη 35% 

ρώκα) 206/16, όπσο εηδηθόηεξα πεξηγξάθεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ζηελ επηρείξεζε 

ΜΠΟΤΡΝΑΕΖ ΝΗΚΟΛΑΟ & ΗΑ ΟΔ, ΕΜΠΟΡΙΑ SERVICE ΕΛΑΣΙΚΩΝ,  θαη 

ΑΦΜ ΥΥΥΥ, κε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, Δηαζηαύξσζε Σζαθώλσλ- Πηπεξηάο,  Σ.Κ.: 58400, 

Πόιε: Αξηδαία, ΔΟΤ: Έδεζζαο έλαληη ηνπ πνζνύ ησλ 346,76 επξώ ρσξίο ην ΦΠΑ, ήηνη 

429,98 ευρώ με Φ.Π.Α, ύζηεξα από ηελ ππνβιεζείζα πξνζθνξά. 

Γ. Η αλάζεζε αθνξά πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ειαζηηθώλ απηνθηλήηνπ, όπσο 

πεξηγξάθεηαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή: 

 

Α/Α 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΤΛΗΚΟΤ 

Μ. 

Μ. 
ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΗΜΖ  

ΣΗΜΖ 

ΜΔΣΑ 

ΣΖΝ 

ΔΚΠΣΩΖ 

ΜΔΡΗΚΟ ΤΝΟΛΟ € 

1 

Ειαζηηθά 

Δξόκνπ 4x4 

(65% άζθαιην 

θαη 35% 

ρώκα) 206/16 

Σεκ 4 125,00  86,46 346,76 

ΤΝΟΛΟ 346,76 

ΦΠΑ  24% 83,22 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 429,98 

 

Δ. Ο ρξόλνο παξάδνζεο ηεο ππεξεζίαο νξίδεηαη από ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο 

θαη έσο 29/11/2022. 

 

Σ. Η ζπλνιηθή αμία ηεο αλάζεζεο είλαη 429,98 ευρώ, ύζηεξα από ηελ πξνζθνξά ηνπ 

πξνκεζεπηή θαη ε πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνύ πνζνύ ζα γίλεη κε ηελ έθδνζε εληάικαηνο 

πιεξσκήο, κεηά ηελ ππνβνιή από ηνλ πξνκεζεπηή ηζόπνζνπ εμνθιεηηθνύ ηηκνινγίνπ. Ο 

αλάδνρνο βαξύλεηαη κε όιεο γεληθά ηηο δαπάλεο, θόξνπο, ηέιε θαζώο θαη θάζε άιιεο 

πξνβιεπνκέλεο από λόκν θξάηεζεο.  

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ 

 ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΛΜΩΠΗΑ Α.Δ. 


