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ΑΠΟΦΑΖ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΔΓΚΡΗΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΑΠΔΤΘΔΗΑ 

ΑΝΑΘΔΖ 

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

                                       Έρνληαο ππόςε: 

1) Τηο δηαηάμεηο ηνπ  άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.), όπσο ηζρύεη ζήκεξα 

2) Τηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/2008, όπσο ηζρύεη ζήκεξα 

3) Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016  

4) Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4605/2019  

5) Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4782/2021 

6)  Τνλ ζπληαρζέληα θαη ςεθηζζέληα  κε ηελ αξηζ. 82/2020 απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ 

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

ρξήζεο 2021. 

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

02.10.6672.01 ελεγξάθε πίζησζε 2.000,00 επξώ, κε ζθνπό ηελ  θάιπςε αληίζηνηρσλ 

δαπαλώλ. 

8) Τηο από 1023-15/11/2021 ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνκήζεηαο  

9) Τν γεγνλόο όηη ε δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο δελ μεπεξλάεη ην όξην ηεο απεπζείαο 

αλάζεζεο ρσξίο ΦΠΑ 

10)Τελ αξηζ. 49/2021 απνθ. Δ.Σ  ηεο «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Δήκνπ Αικσπίαο Α.Ε»  

κε ηελ νπνία  έγηλε  ε ςήθηζε ηεο  πίζησζεο, ύςνπο 99,20 εσρώ. 

11) Τηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 266 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 

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 άκεζε αλάγθε ηεο πξνκήζεηαο ειεθηξνδίσλ (patches) ηνπ απηόκαηνπ 

απηληδσηή RESCUE SAM, ηνλ νπνίν έρεη ζηελ θαηνρή ηεο ε επηρείξεζε θαη ηα 

θξίλνληαη αλαγθαία γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ απηληδσηή κε ζθνπό ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ επηζθεπηώλ ηεο ινπηξόπνιεο ζε ηπρόλ έθηαθηεο 

πεξηπηώζεηο, ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηδόκελνπ πνζνύ 99,20€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

θαη ηνπ Φ.Π.Α..  



14) Τελ ππ΄αξηζ. Πξση. 1116/06.12.2021 πξόζθιεζε ηεο επηρείξεζεο καο 

15) Τελ πξνζθνξά πνπ ππνβιήζεθε θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ αξ. πξση 1132/08.12.2021 

ηεο επηρείξεζεο Μπνπξνύηεο Λεσλίδαο -  Panmed (κε πξνζθνξά ζηα 64,52 επξώ πξν 

ΦΠΑ επί ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ πνπ αξρηθά είρε δηακνξθσζεί ζηα 80,00 επξώ 

πξν ΦΠΑ)      

 ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 

 

Α. Τελ δηελέξγεηα ηεο ελ ιόγσ πξνκήζεηαο πξνϋπνινγηζκνύ 99,20€ 

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

 

Β. Εγθξίλεη ηηο από 1023-15/11/2021 ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνκήζεηαο νη 

νπνίεο απνηεινύλ αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζεο. 

 

Γ. Αλαζέηνπκε ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ειεθηξνδίσλ (patches) ηνπ απηόκαηνπ 

απηληδσηή RESCUE SAM ηνλ νπνίν έρεη ζηελ θαηνρή ηεο ε επηρείξεζε, όπσο 

εηδηθόηεξα πεξηγξάθεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, κε ηελ δηαδηθαζία ηεο 

απεπζείαο αλάζεζεο ζηελ εηαηξία Μποσρούτης Λεωνίδας – Panmed, Δμπόριο 

Ηατρικών Διδών, Α.Φ.Μ. ΥΥΥΥ κε έδξα ηε Αζήλα, δηεύζπλζε Ναπάξρνπ 11Α – 

Μαξνύζη, ΤΚ 15126  Αξκόδηα  ΔΟΥ Ακαξνπζίνπ,  ηειέθσλν ΦΦΦ 
 

Γ. Η αλάζεζε αθνξά ηελ αλάγθε γηα πξνκήζεηα ειεθηξνδίσλ (patches) ηνπ 

απηόκαηνπ απηληδσηή RESCUE SAM, όπσο ε πξνκήζεηα απηή πεξηγξάθεηαη 

αλαιπηηθά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, ύζηεξα από ηελ πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή: 

 

Α/Α 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΤΛΗΚΟΤ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 
ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ 

€ 

ΣΗΜΖ 

ΜΔΣΑ 

ΣΖΝ 

ΔΚΠΣΩΖ 

€ 

ΜΔΡΗΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 

€ 

1. 

Ηιεθηξόδηα 

(patches) 

απηόκαηνπ 

απηληδσηή 

RESCUE 

SAM 

ηκρ 1 80,00 64,52 64,52 

ΜΔΡΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 

 

Φ.Π.Α. 24% 

 

ΤΝΟΛΟ 

64,52 

15,48 

80,00 

 

Γ. Η παξνύζα αλάζεζε ηζρύεη από ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο κε δπλαηόηεηα 

παξάδνζεο  έσο θαη 31/12/2021. 

 

Γ. Η ζπλνιηθή αμία ηεο αλάζεζεο είλαη 80,00 επξώ, ύζηεξα από ηελ πξνζθνξά ηνπ 

πξνκεζεπηή. 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ 

ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΛΜΩΠΗΑ Α.Δ. 


