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Α Π Ο Φ Α  Ζ  ΔΓΚΡΗΖ ΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΑΠΔΤΘΔΗΑ ΑΝΑΘΔΖ 

 

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

                                       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 θαη ηζρχεη ζήκεξα. 

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 φπσο ζήκεξα ηζρχνπλ ζχκθσλα 

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

6)Σνλ ζπληαρζέληα θαη ςεθηζζέληα  κε ηελ αξηζ. 62/2021 απφθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνχ 

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

ρξήζεο 2022 

7) Σν γεγνλφο φηη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ  ηεο επηρείξεζεο  θαη εηδηθφηεξα ζηνλ Κ.Α.Δ. 

10.7135.16 ελεγξάθε πίζησζε 15.000,00 επξψ, κε ζθνπφ ηελ  θάιπςε αληίζηνηρσλ 

δαπαλψλ 

8) Σηο απφ 68-25/01/2022 ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνκήζεηαο  

9) Σν γεγνλφο φηη ε δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο είλαη κέρξη θαη ην φξην ηεο απεπζείαο 

αλάζεζεο. 

10)Σελ αξηζ. 01/2022 απνθ. Δ.  ηεο «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Δήκνπ Αικσπίαο Α.Ε»  

κε ηελ νπνία  έγηλε  ε ςήθηζε ηεο  πίζησζεο, χςνπο 9.920,00 ευρώ. 

11) Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 266 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 γηα πξνκήζεηα αινπκηλέληαο θαηαζθεπήο-εθδνηεξίνπ 

εηζηηεξίσλ εμσηεξηθνχ ρψξνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα αινπκηλέληα θαηαζθεπή 

πεξηπηέξνπ κε ζθέπαζηξν, πφξηα θαη παξάζπξα αινπκηλίνπ κε ηδάκηα ζηελ 



κπξνζηηλή θαη πιατλή φςε, δηφηη πξνέθπςε ε αλάγθε γηα πξνκήζεηα ηεο  θαηαζθεπήο 

απηήο κε ζθνπφ λα επηηπγράλεηαη ε θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ – 

ινπφκελσλ ηεο επηρείξεζεο θαη ε θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Οη 

δηαζηάζεηο ηνπ εθδνηεξίνπ ζα είλαη 5mx2mx2,20m θαη ζα παξέρεη πςειή ζεξκηθή 

κφλσζε κε αθξψδεο κνλσηηθφ πιηθφ, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηδφκελνπ πνζνχ 9.920,00 

ευρώ καδί κε ην ΦΠΑ. 

14) Σελ ππ΄ αξηζ. Πξση. 118/07.02.2022 (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 22PROC010016230 

2022-02-07)  πξφζθιεζε ηεο επηρείξεζεο καο πξνο νηθνλνκηθνχο θνξείο  

15) Σελ πξνζθνξά πνπ ππνβιήζεθε κε αξ. πξση. 152/14.02.2022 ηεο επηρείξεζεο 

ΠΑΠΑΣΑΟ ΑΝΑΣΑΙΟ  – ΙΔΗΡΟΤΡΓΙΚΑ, κε πξνζθνξά ζηα 7.840,00 

επξψ ρσξίο ΦΠΑ επί ηνπ ζπλνιηθνχ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ πνπ αξρηθά είρε 

δηακνξθσζεί ζηα 8.000,00 επξψ άλεπ ΦΠΑ 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 

 

Α. Σελ δηελέξγεηα ηεο ελ ιφγσ πξνκήζεηαο πξνυπνινγηζκνχ 9.920,00€ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Φ.Π.Α., κε απεπζείαο αλάζεζε.  

 

Β. Εγθξίλεη ηηο απφ 68-25/1/2022 ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνκήζεηαο νη νπνίεο 

απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζεο. 

 

Γ. Αλαζέηνπκε ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο αινπκηλέληαο θαηαζθεπήο - εθδνηεξίνπ 

εηζηηεξίσλ εμσηεξηθνχ ρψξνπ, φπσο εηδηθφηεξα πεξηγξάθεηαη ζηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο, κε ηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ζηελ εηαηξία 

ΠΑΠΑΣΑΟ ΑΝΑΣΑΗΟ - ΗΓΖΡΟΤΡΓΗΚΑ, με Α.Φ.Μ. XXXX  κε έδξα 

ηελ σζάλδξα, Αξκφδηα  ΔΟΤ ΕΔΕΑ,  ηειέθσλν XXXX. 

 

Γ. Η αλάζεζε αθνξά ηελ αλάγθε γηα δαπάλεο πξνκήζεηαο αινπκηλέληαο θαηαζθεπήο-

εθδνηήξηνπ εηζηηεξίσλ εμσηεξηθνχ ρψξνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα αινπκηλέληα 

θαηαζθεπή πεξηπηέξνπ κε ζθέπαζηξν, πφξηα θαη παξάζπξα αινπκηλίνπ κε ηδάκηα 

ζηελ κπξνζηηλή θαη πιατλή φςε, δηφηη πξνέθπςε ε αλάγθε γηα πξνκήζεηα ηεο  

θαηαζθεπήο απηήο κε ζθνπφ λα επηηπγράλεηαη ε θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ 

– ινπφκελσλ ηεο επηρείξεζεο θαη ε θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, νη δηαζηάζεηο ηνπ εθδνηεξίνπ ζα είλαη 5mx2mx2,20m θαη ζα παξέρεη 

πςειή ζεξκηθή κφλσζε κε αθξψδεο κνλσηηθφ πιηθφ, φπσο ε πξνκήζεηα απηή 

πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, χζηεξα απφ ηελ πξνζθνξά ηνπ 

πξνκεζεπηή: 
Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΛΗΚΟΤ ΜΟΝΑΓ

Α 

ΜΔΣΡΖ

Ζ 

ΠΟΟ

ΣΖΣΑ 

ΣΗΜΖ  

ΜΟΝΑΓΟ

 ΑΝΔΤ 

ΦΠΑ 

ΜΔΡΗΚΟ 

ΤΝΟΛ

Ο € 

1 Αινπκηλέληα Καηαζθεπή 

εθδνηήξηνπ εηζηηεξίσλ κε ρξψκα 

θαη (5.00m*2.00m*2.20m) ηδάκη 

ζηελ κπξνζηηλή θαη πιατλή φςε 

κε πφξηα θαη πςειή ζεξκηθή 

κφλσζε  

ηεκάρην 1 8.000,00 8.000,00 

   ΤΝΟΛΟ ΥΩΡΗ ΦΠΑ 8.000,00 

   EΚΠΣΩΖ  2%                 160,00                            

   ΑΞΗΑ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΔΚΠΣ. 7.840,00 

   ΦΠΑ 24%                        1.881,60 

   ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ        9.721,60 

 

Δ. Η παξνχζα αλάζεζε ηζρχεη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη έσο 31/03/2022. 



 

Σ. Η ζπλνιηθή αμία ηεο αλάζεζεο είλαη 9.721,60 επξψ, χζηεξα απφ ηελ πξνζθνξά 

ηνπ πξνκεζεπηή. 

 

Ζ. Η πιεξσκή ηεο αμίαο ηνπ είδνπο πνζνχ ζπλνιηθά 9.721,60 επξψ ζα γίλεη κε ηελ 

έθδνζε εληάικαηνο πιεξσκήο κεηά ηελ ππνβνιή ηζφπνζνπ εμνθιεηηθνχ  ηηκνινγίνπ, 

ε έθδνζε ηνπ νπνίνπ ζα είλαη ζχκθσλε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα βηβιίσλ θαη 

ζηνηρείσλ. 

Ο αλάδνρνο βαξχλεηαη κε φιεο γεληθά ηηο δαπάλεο, θφξνπο, ηέιε, θξάηεζε 0,07% 

ππέξ Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ. θαη 0,06% ππέξ Α.Ε.Π.Π. θαζψο θαη θάζε άιιεο πξνβιεπνκέλεο 

απφ λφκν θξάηεζεο. 
 

 

ΛΟΤΣΡΑ  17/02/2022 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ 

ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΛΜΩΠΗΑ Α.Δ.                                                                                                                                        
 

 

 

 

 


