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ΑΠΟΦΑΖ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΓΗΑ ΑΠΔΤΘΔΗΑ ΑΝΑΘΔΖ 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΣΔΡΑ ΑΠΟ ΠΡΟΚΛΖΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
 

Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ  ΣΖ «ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΛΜΩΠΗΑ Α.Δ»                                                                                                                                                                
                                       Έρνληαο ππόςε: 

 

1) Τηο 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) Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηδηαηηέξσο ησλ άξζξσλ 116, 118 θαη 120, όπσο 

ηζρύεη ζήκεξα Ν.4782/2021 

3) Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4605/2019 θαη ηνπ Ν.4782/2021 

4) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58, 72 ηνπ Ν. 3852/2010 όπσο ζήκεξα ηζρύνπλ 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4555/2018 (Κιεηζζέλεο Ι) 

5) Τνλ ζπληαρζέληα θαη ςεθηζζέληα  κε ηελ αξηζ. 62/2021 απόθαζε ηνπ 

Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ πξνϋπνινγηζκό ηεο  «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Δήκνπ 

Αικσπίαο Α.Ε» ρξήζεο 2022 

6)  Τν γεγνλόο όηη ζηνλ πξνϋπνινγηζκό  ηεο επηρείξεζεο  θαη εηδηθόηεξα ζηνλ 

Κ.Α.Δ. 02.10.6643.03 ελεγξάθε πίζησζε 15.000,00 επξώ, κε ζθνπό ηελ θάιπςε 

αληίζηνηρσλ δαπαλώλ . 

7) Τηο από 444-15/04/2022 ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνκήζεηαο  

8) Τν γεγνλόο όηη ε δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο είλαη  έσο θαη ην όξην ηεο απεπζείαο 

αλάζεζεο. 

9) Τελ αξηζ. 32/2022 απνθ. Δ.Σ  ηεο «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Δήκνπ Αικσπίαο Α.Ε»  

κε ηελ νπνία  έγηλε  ε ςήθηζε ηεο  πίζησζεο, ύςνπο 14.997,80 επξώ  

10) Τηο 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 Ν.4548/2018 πεξί Αλσλύκσλ 

Εηαηξηώλ 

11)  Τνλ θαλνληζκό δηαρείξηζεο ηεο «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Δήκνπ Αικσπίαο Α.Ε.» , ν 

νπνίνο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζ. 5/2011 απόθαζε ηνπ Δ.Σ.  ηεο Επηρείξεζεο 

θαη εγθξίζεθε κε ηελ αξηζ. 2/2011 απόθαζε ηεο Γεληθήο ζπλέιεπζεο ηνπ κεηόρνπ 

(Δεκνηηθό Σπκβνύιην  ηνπ Δήκνπ Αικσπίαο) 

12) Τελ άκεζε αλάγθε ηεο πξνκήζεηαο  θαπζίκσλ γηα ζέξκαλζε θαη ριννθνπηηθά θαη 

θίλεζε αγξνηηθνύ νρήκαηνο γηα ηηο αλάγθεο ηεο  «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Δήκνπ 

Αικσπίαο Α.Ε.», ώζηε λα είλαη εθηθηή  θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε εύξπζκε  

ιεηηνπξγία ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ε επηρείξεζε, όπσο λα 

δηαζθαιίδεηαη ε ζέξκαλζε ζηα πδξνζεξαπεπηήξηα θαη ηνπο θνηλόρξεζηνπο 



ρώξνπο ηεο Λνπηξόπνιεο θαη ε ιεηηνπξγία ησλ ριννθνπηηθώλ γηα ηελ πεξηπνίεζε 

ησλ ρώξσλ πξαζίλνπ θαζώο θαη γηα ηελ θίλεζε ηνπ αγξνηηθνύ ηεο επηρείξεζεο, 

ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηδόκελνπ πνζνύ 14.997,80 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 

Φ.Π.Α. 
13)  Τελ ππ΄αξηζ. Πξση. 582/19.05.2022 Πξόζθιεζε ηεο επηρείξεζεο καο πξνο 

νηθνλνκηθνύο θνξείο ( ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 22PROC010586573  2022-05-19 ) 

14)  Τελ πξνζθνξά πνπ ππνβιήζεθε,  κε έκπηωζε -4% (απνεηική) επί ηεο 

εκεξήζηαο δηακνξθνύκελε κέζεο ηηκήο πώιεζεο από ην Τκήκα Εκπνξίνπ Γεληθή 

Δηεύζπλζε Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή - Δηεύζπλζε Πνιηηηθήο & Ελεκέξσζεο 

Καηαλαισηή – Παξαηεξεηήξην Τηκώλ & Τηκνιεςηώλ ηνπ είδνπο.  γηα ην 

πεηξέιαην θίλεζεο θαη ηελ ακόιπβδε βελδίλε θαηά ηελ εκέξα ηεο πξνκήζεηαο ησλ 

εηδώλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηελ από 628/27.05.2022 ηεο επηρείξεζεο ΓΗΑΣΑ 

ΜΑΡΗΑ ΠΡΑΣΖΡΗΟ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΗΜΩΝ με πποζθοπά ηεν ηιμή με ηον 

ηπόπο πος πεπιγπάθεκε και πος δε μποπεί ποζοηικά να ξεπεπνάει ηο ζύνολο 

ηερ πποϋπολογιδόμενερ δαπάνερ ζηα 12.095,00 εςπώ ππο ΦΠΑ 
 
       

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 

 

Α. Τελ απεπζείαο αλάζεζε ζηελ εηαηξία ΓΗΑΣΑ ΜΑΡΗΑ ΠΡΑΣΖΡΗΟ ΤΓΡΩΝ 

ΚΑΤΗΜΩΝ Α.Φ.Μ. ΦΦΦΦ, κε έδξα ην Λνπηξάθη Αξηδαίαο,  ΤΚ 58400  Αξκόδηα  

ΔΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ  ηειέθσλν ΦΦΦΦ , ηεο πξνκήζεηαο θαπζίκσλ γηα ζέξκαλζε θαη 

ριννθνπηηθά θαη θίλεζε αγξνηηθνύ νρήκαηνο γηα ηηο αλάγθεο ηεο  «Λνπηξά 

Λνπηξαθίνπ Δήκνπ Αικσπίαο Α.Ε.»,  ώζηε λα είλαη εθηθηή  θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε 

εύξπζκε  ιεηηνπξγία ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ε επηρείξεζε όπσο απηά 

αλαιύνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνκήζεηαο. 

 

Β. Η αλάζεζε αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ζέξκαλζε θαη ριννθνπηηθά θαη 

θίλεζε αγξνηηθνύ νρήκαηνο γηα ηηο αλάγθεο ηεο  «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Δήκνπ 

Αικσπίαο Α.Ε.»,  ώζηε λα είλαη εθηθηή  θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε εύξπζκε  ιεηηνπξγία 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ε επηρείξεζε όπσο λα δηαζθαιίδεηαη ε 

ζέξκαλζε ζηα πδξνζεξαπεπηήξηα ηεο ινπηξόπνιεο θαη ηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο 

ηεο Λνπηξόπνιεο θαη ε ιεηηνπξγία ησλ ριννθνπηηθώλ γηα ηελ πεξηπνίεζε ησλ ρώξσλ 

πξαζίλνπ θαζώο θαη γηα ηελ θίλεζε ηνπ αγξνηηθνύ ηεο επηρείξεζεο, κε απώηεξν 

ζηόρν ηελ επίηεπμε  ησλ θαηαζηαηηθώλ ηεο ζθνπώλ, όπσο ε πξνκήζεηα απηή 

πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, ύζηεξα από ηελ πξνζθνξά ηνπ 

πξνκεζεπηή: 

 

Α/Α ΔΗΓΟ Ποζόηεηα ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 

1 Πεηπέλαιο κίνεζερ 6000 ιίηξα 10.000,00 € 

2 Βενδίνε Aμόλςβδε 1000 ιίηξα 2.095,00€ 

ΤΝΟΛΟ  12.095,00€ 

ΦΠΑ 24%  2.902,80€ 

ΣΔΛΗΚΟ ΤΝΟΛΟ  14.997,80€ 

 

Τα πγξά θαύζηκα, πεηξέιαην θίλεζεο θαη βελδίλε Ακόιπβδε, θαη πξέπεη λα είλαη πνηόηεηαο 

όκνηαο κε εθείλε πνπ παξάγνπλ ηα θξαηηθά δηπιηζηήξηα. Επίζεο : 

α) Τν πεηξέιαην θίλεζεο πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλν από άιιεο πξνζκίμεηο από λεξό  

β) Η ακόιπβδε βελδίλε ζα είλαη ζύκθσλα κε ηηο θξαηηθέο πξνδηαγξαθέο. Σε θακία 

πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη αλάκεημε κε βελδίλε super ή λεξό ή πεηξέιαην. 



Τνλίδεηαη όηη ε επηρείξεζε «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Δήκνπ Αικσπίαο Α.Ε.» δηαηεξεί ην 

δηθαίσκα λα απνζηέιιεη δείγκαηα από ηα θαύζηκα ώζηε λα ειέγρεηαη ηόζν ε πνηόηεηα όζν 

θαη ην αλ πιεξνύλ ηηο απαηηνύκελεο πξνδηαγξαθέο ζην Γεληθό Φεκείν ηνπ Κξάηνπο. 
Οη αλαθεξόκελεο ηηκέο κνξθώζεθαλ κεηά από έξεπλα πνπ έθαλε ε επηρείξεζε ζηηο ηξέρνπζεο 

ηηκέο εκπνξίνπ ζε αληίζηνηρα είδε (Παξαηεξεηήξην Τηκώλ).  

Η παξάδνζε ησλ πνζνηήησλ ησλ θαπζίκσλ (πεηξειαίνπ θίλεζεο θαη βελδίλεο 

Ακόιπβδεο) ζα γίλεηαη πεξηνδηθά, ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηα θηίξηα ηεο «Λνπηξά 

Λνπηξαθίνπ Δήκνπ Αικσπίαο Α.Ε.» θαη όζνλ αθνξά ην πεηξέιαην θίλεζεο γηα ην 

όρεκα ζα εθνδηάδεηαη από ην πξαηήξην θαπζίκσλ, αλάινγα κε ηηο πξνθύπηνπζεο 

αλάγθεο θαη θαηόπηλ εληνιήο. Η  «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Δήκνπ Αικσπίαο Α.Ε.» δελ 

ππνρξενύηαη λα απνξξνθήζεη ην ζύλνιν ησλ θαπζίκσλ (πεηξειαίνπ θίλεζεο θαη 

βελδίλεο Ακόιπβδεο) πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ ελδεηθηηθό πξνϋπνινγηζκό, εθόζνλ 

όκσο θξηζεί ζθόπηκε ε πξνκήζεηα ηνπ ζπλόινπ ησλ πνζνηήησλ, ν αλάδνρνο 

ππνρξενύηαη λα αληαπνθξηζεί ζηελ απαίηεζε ηεο Εηαηξίαο.  

Γ. Η παξνύζα αλάζεζε ηζρύεη από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη γηα έλα ρξόλν. 

 

Γ. Η ζπλνιηθή αμία ηεο αλάζεζεο είλαη 14.997,80 επξώ, ύζηεξα από ηελ πξνζθνξά 

ηνπ πξνκεζεπηή. 

 

Δ. Η πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ εηδώλ πνζνύ ζπλνιηθά  14.997,80 επξώ ζα γίλεηαη κε 

ηελ έθδνζε εληάικαηνο πιεξσκήο κεηά ηελ ππνβνιή ηζόπνζσλ  εμνθιεηηθώλ  

ηηκνινγίσλ, ε έθδνζε ησλ νπνίσλ ζα είλαη ζύκθσλε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα 

βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ 

 

 

ΛΟΤΣΡΑ  01/06/2022 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ 

ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΛΜΩΠΗΑ Α.Δ. 

 

 
                         

         

 

 


