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Λνπηξά,   

 07 Οθησβξίνπ 2022 

                                                             

                                                                                                   Αριθ. Απόφ.:  155/2022 

ΘΔΜΑ:  Α Π Ο Φ Α  Η  ΔΓΚΡΙΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΠΔΤΘΔΙΑ ΑΝΑΘΔΗ  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ    

«Πξνκήζεηα ριννθνπηηθώλ κεραλεκάησλ θαη ζπλαθώλ κεραλεκάησλ», όπσο θπζεηήξεο 

ρεηξόο θύιισλ θαη εμαξηήκαηα ρνξηνθνπηηθώλ κεραλεκάησλ 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ 

«ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ 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. 

10.7131.01 ελεγξάθε πίζησζε 3.000,00 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 1.202,80 ευρώ. 

10) Σελ από 1197-19/09/2022  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 δύν θπζεηήξσλ θύιισλ ρεηξόο βελδηλνθίλεηνπο, έλα 

εμάξηεκα ριννθνπηηθνύ πξνο ζπκπιήξσζε ησλ αλαγθώλ γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ήδε 

ππαξρόλησλ ιόγσ θζνξώλ ηεο επηρείξεζεο «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Δήκνπ Αικσπίαο Α.Ε» 

πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ ζπγθέληξσζε ρόξησλ θαη θύιισλ θαη ηελ θνπή 

θιαδηώλ, ζηνπο ρώξνπο πξαζίλνπ ηεο Λνπηξόπνιεο έηζη ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε 

αηζζεηηθή ηνπ ρώξνπ ηεο Λνπηξόπνιεο. 

14) Σελ αξηζκ. 1285/03.10.2022 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πξνο νηθνλνκηθνύο θνξείο, πεξί 

ππνβνιήο πξνζθνξάο.  

15) Σελ κε αξ. πξση. 1294/04.10.2022 πξνζθνξά πνπ θαηαηέζεθε ζηελ ππεξεζία καο ηεο 

επηρείξεζεο ΠΑΥΟΤΛΗ Ν. ΓΔΩΡΓΙΟ, ΕΜΠΟΡΙΑ – ΕΠΙΚΕΤΕ 

ΜΟΣΟΠΟΔΗΛΑΣΩΝ- ΑΛΤΟΠΡΙΟΝΩΝ - ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ, κε πξνζθνξά  959,65 

επξώ ρσξίο ην ΦΠΑ, επί ηνπ πνζνύ πνπ είρε πξνϋπνινγηζηεί ζηα 970,00€ ρσξίο ην ΦΠΑ 

      

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Α.Εγθξίλνπκε ηε δηελέξγεηα ηεο πξνκήζεηαο πξνϋπνινγηζκνύ 1.202,80€ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ΦΠΑ , κε απεπζείαο αλάζεζε  

Β. Εγθξίλνπκε ηελ από 1197-19/09/2022 ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνκήζεηαο νη νπνίεο 

απνηεινύλ αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζεο. 

Γ. Αλαζέηνπκε ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο «Πξνκήζεηα ριννθνπηηθώλ κεραλεκάησλ θαη 

ζπλαθώλ κεραλεκάησλ θαη ζπγθεθξηκέλα δύν θπζεηήξεο ρεηξόο θύιισλ βελδηλνθίλεηνπο, 

έλα εμάξηεκα ριννθνπηηθνύ πξνο ζπκπιήξσζε ησλ αλαγθώλ θαη αληηθαηάζηαζε ησλ ήδε 

ππάξρνλησλ», όπσο εηδηθόηεξα πεξηγξάθεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ζηελ επηρείξεζε 

ΠΑΥΟΤΛΗ Ν. ΓΔΩΡΓΙΟ, ΕΜΠΟΡΙΑ – ΕΠΙΚΕΤ ΜΟΣΟΠΟΔΗΛΑΣΩΝ- 

ΑΛΤΟΠΡΙΟΝΩΝ - ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ θαη ΑΦΜ XXXX, κε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, νδόο: 

Αγ. νθίαο 10,  Σ.Κ.: 58400, Πόιε: Αξηδαία, ΔΟΤ: Έδεζζαο έλαληη ηνπ πνζνύ ησλ 959,65 

επξώ ρσξίο ην ΦΠΑ, ήηνη 1.189,97 ευρώ με Φ.Π.Α, ύζηεξα από ηελ ππνβιεζείζα 

πξνζθνξά. 

Γ. Η αλάζεζε αθνξά πξνκήζεηα θπζεηήξσλ θαη εμαξηεκάησλ ριννθνπηηθώλ, όπσο 

πεξηγξάθεηαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή: 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΛΙΚΟΤ  

ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ

 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΟ 

ΑΝΔΤ ΦΠΑ 

ΣΙΜΗ 

ΜΔΣΑ 

ΣΗΝ 

ΔΚΠΣΩ

Η 

ΜΔΡΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 

€ 

1 

Φπζεηήξαο, θπβηζκόο 77 cm
3  

, ηζρύο 

5,0hp/3,6 kw, βάξνο 10,4 Kg, όγθνο 

αέξα 27,3 m
3
/min

 
ΣΕΜ 1 610,00 604,85 604,85 

2 

Φπζεηήξαο, θπβηζκόο 28 cm
3  

, ηζρύο 

1,1hp/0,8 kw, βάξνο 4,5 Kg, όγθνο αέξα 

13,31 m
3
/min 

ΣΕΜ 1 285,00 282,25 282,25 

3 Κεθαιή ρνξηνθνπηηθνύ (εληζρπκέλε)
      

 TEM 5 15,00 14,51 72,55 

   ΤΝΟΛΟ 959,65 

   ΦΠΑ  24% 230,32 

   ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 1.189,97 

 

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

θαη έσο 31/10/2022. 

 



Σ. Η ζπλνιηθή αμία ηεο αλάζεζεο είλαη 1.189,97 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. Σα παξαπάλσ είδε ζα θαιύπηνληαη από εγγύεζε θαιήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δπν (2) εηώλ 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ 

 ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ Α.Δ. 


