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

ΑΝΑΘΔΗ  ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ    

«Σπληήξεζε θαη επηζθεπή θιηκαηηζηηθώλ»  

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ 

«ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ 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  

3) Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4605/2019  

4) Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4782/2021 

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

δηαηάμεηο ηνπ λ. 4555/2018 (Κιεηζζέλεο Ι) 

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

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

2022 

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

10.6265.03 ελεγξάθε πίζησζε 2.000,00 εςπώ, κε ζθνπό ηελ θάιπςε αληίζηνηρσλ 

δαπαλώλ. 

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

9) Τελ αξηζ. 47/2022 απνθ. Δ.Σ  ηεο «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Δήκνπ Αικσπίαο Α.Ε»  κε ηελ 

νπνία  έγηλε  ε ςήθηζε ηεο  πίζησζεο, ύςνπο 468,80 εςπώ. 

10) Τελ από 684-08/06/2022  κειέηε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ 

11) 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 Ν4548/2018 πεξί Αλσλύκσλ Εηαηξηώλ 

12)  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) 



13) Τελ αλάγθε γηα ηελ ζπληήξεζε δύν κνλάδσλ θιηκαηηζηηθώλ, ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε 

νκαιή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο.  

14) Τελ αξηζκ. 712/16.06.2022 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πξνο νηθνλνκηθνύο θνξείο, πεξί 

ππνβνιήο πξνζθνξάο.  

15) Τελ κε αξ. πξση. 750/22.06.2022 πξνζθνξά πνπ θαηαηέζεθε ζηελ ππεξεζία καο ηεο 

επηρείξεζεο ΜΗΣΑΝΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ – ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΣΔ, 

κε πξνζθνξά 378,06 επξώ ρσξίο ην ΦΠΑ 

      

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Α. Εγθξίλνπκε ηε δηελέξγεηα ηεο ππεξεζίαο πξνϋπνινγηζκνύ 468,80€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

θαη ηνπ ΦΠΑ , κε απεπζείαο αλάζεζε  

Β. Εγθξίλνπκε ηελ από 684-08/06/2022 κειέηε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηεο ππεξεζίαο νη 

νπνίεο απνηεινύλ αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζεο. 

Γ. Αλαζέηνπκε ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο «Σπληήξεζε θαη επηζθεπή θιηκαηηζηηθώλ», όπσο 

εηδηθόηεξα πεξηγξάθεηαη ζηελ κειέηε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, ζηελ επηρείξεζε 

ΜΗΣΑΝΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ – ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΣΔ θαη ΑΦΜ XXXX, 

κε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, νδόο: Πξόκαρνη,  Τ.Κ.: 58400, Πόιε: Αξηδαία, ΔΟΥ: Έδεζζαο 

έλαληη ηνπ πνζνύ ησλ 378,06 επξώ ρσξίο ην ΦΠΑ 468,80 εςπώ με Φ.Π.Α, ύζηεξα από ηελ 

ππνβιεζείζα πξνζθνξά. 

Γ. Η αλάζεζε αθνξά ηελ ζπληήξεζε θαη επηζθεπή δύν θιηκαηηζηηθώλ, όπσο πεξηγξάθεηαη 

ζηελ πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή: 

 
 

Α/Α 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Μον. 

Μέηπ. 

 

ΓΑΠΑΝΗ 

1 «Σπληήξεζε θαη επηζθεπή 

θιηκαηηζηηθώλ» 

 378,06€ 

ύνολο    καθαπήρ αξίαρ      378,06€ 

ΦΠΑ 24% 90,73€ 

Γενικό ζύνολο δαπάνηρ   468,80€ 

 

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

θαη έσο 30/07/2022. 

 

Σ. Η ζπλνιηθή αμία ηεο αλάζεζεο είλαη 468,80 εςπώ, 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 ΣΗ 

 ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ Α.Δ. 


