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Έρνληαο ππφςε: 

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

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

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

2) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηδηαηηέξσο ησλ άξζξσλ 116, 118 θαη 120, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ ζήκεξα Ν.4782/2021 

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 φπσο ζήκεξα ηζρχνπλ 

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

6) Σνλ ζπληαρζέληα θαη ςεθηζζέληα  κε ηελ αξηζ. 82/2020 απφθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ πξνυπνινγηζκφ ηεο  «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Δήκνπ Αικσπίαο Α.Ε» 

ρξήζεο 2021 

7) Σν γεγνλφο φηη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ  ηεο επηρείξεζεο  θαη εηδηθφηεξα ζηνλ 

Κ.Α.Δ. 02.10.6662.01 ελεγξάθε πίζησζε  40.000,00 επξψ, κε ζθνπφ ηελ  θάιπςε 

αληίζηνηρσλ δαπαλψλ. 

8) Σηο απφ 142/12-03-2021 ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνκήζεηαο  

9) Σν γεγνλφο φηη ε δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο δελ μεπεξλάεη ζην φξην ηεο απεπζείαο 

αλάζεζεο ρσξίο ΦΠΑ 

10) Σελ αξηζ. 09/2021 απνθ. Δ.  ηεο «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Δήκνπ Αικσπίαο Α.Ε»  

κε ηελ νπνία  έγηλε  ε ςήθηζε ηεο  πίζησζεο, χςνπο 24.783,00 επξψ. 

11) Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 266 φπσο ζήκεξα ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λ. 4555/2018 (Κιεηζζέλεο Ι), ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 257 ηνπ Ν. 3463/2006, ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ θαλνληζκνχ 

δηαρείξηζεο ηεο εηαηξίαο  θαη ηνλ Ν.2190/1920 θαη Ν. 4548/2018 πεξί Αλσλχκσλ 

Εηαηξηψλ 

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

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

θαη εγθξίζεθε κε ηελ αξηζ. 2/2011 απφθαζε ηεο Γεληθήο ζπλέιεπζεο ηνπ κεηφρνπ 

(Δεκνηηθφ πκβνχιην  ηνπ Δήκνπ Αικσπίαο) 

13) Σελ άκεζε αλάγθε ηεο πξνκήζεηαο,  ζθπξνδέκαηνο θαη πξντφλησλ ζθπξνδέκαηνο 

γηα ηε ζπληήξεζε ησλ  εγθαηαζηάζεσλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ κηαο εληαίαο 

εδαθηθήο έθηαζεο (71.881 η.κ.), ζηελ νπνία εθηείλνληαη νη εγθαηαζηάζεηο ησλ 



Λνπηξψλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε νκαιή θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία, ηεο, 

ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηδφκελνπ πνζνχ 24.738,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 

Φ.Π.Α. 
14) Σελ ππ΄αξηζ. Πξση. 162/29.03.21 πξφζθιεζε ηεο επηρείξεζεο καο  

15)  Σελ πξνζθνξά πνπ ππνβιήζεθε θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ απφ 185/06.04.2021 ηεο 

επηρείξεζεο ΑΣΛΑ ΚΤΡΟΔΕΜΑ ΙΚΕ (κε πξνζθνξά ζηα 56,00 επξψ επί ηεο 

ηηκήο αλά κνλάδα κέηξεζεο ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ πνπ αξρηθά είρε 

δηακνξθσζεί ζηα 57,00 επξψ ρσξίο ΦΠΑ) 

      

 ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 

 

Α. Σελ απεπζείαο αλάζεζε ζηελ εηαηξία ΑΣΛΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑ ΗΚΔ 

ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ- ΑΓΡΑΝΖ ΤΛΗΚΑ  Α.Φ.Μ. ΥΥΥΥ κε έδξα ην 

2
ν
 ρικ. Αξηδαίαο – Ξηθηαλήο, αξκφδηα ΔΟΤ ΕΔΕΑ,  ηειέθσλν ΥΥΥΥ, ηεο 

πξνκήζεηαο ζθπξνδέκαηνο θαη πξντφλησλ ζθπξνδέκαηνο φπσο απηά αλαιχνληαη ζηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνκήζεηαο 

 

Β. Η αλάζεζε αθνξά ηελ πξνκήζεηα ζθπξνδέκαηνο θαη πξντφλησλ ζθπξνδέκαηνο γηα 

ηε ζπληήξεζε ησλ  εγθαηαζηάζεσλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ κηαο εληαίαο εδαθηθήο 

έθηαζεο (71.881 η.κ.), ζηελ νπνία εθηείλνληαη νη εγθαηαζηάζεηο ησλ Λνπηξψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε νκαιή θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία, ηεο επηρείξεζεο, 

φπσο ε πξνκήζεηα απηή πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, χζηεξα απφ 

ηελ πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή: 

Α/Α 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΤΛΗΚΟΤ 
ΜΟΝ 

ΜΔΣΡ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ 

ΣΗΜΖ ΜΔΣΑ 

ΣΖΝ 

ΔΚΠΣΩΖ 

ΜΔΡΗΚΟ 

ΤΝΟΛΟ € 

1. ΚΤΡΟΔΕΜΑ θπβηθά 350 57,00 56,00 19.600,00 

   ΜΔΡΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 

Φ.Π.Α. 24% 

ΤΝΟΛΟ 

 19.600,00 

    4.704,00 

    24.304,00 

 

Γ. Η παξνχζα αλάζεζε ηζρχεη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη γηα έλα έηνο. 

 

Γ. Η ζπλνιηθή αμία ηεο αλάζεζεο είλαη 24.304,00 επξψ, χζηεξα απφ ηελ πξνζθνξά 

ηνπ πξνκεζεπηή. 
 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ 

ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΛΜΩΠΗΑ Α.Δ. 

 
 

 


