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

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΣΗ εργασίας «σμμετοτή σε εκθέσεις τοσριστικού περιετομένοσ- 

ΙFT2022» 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ 

«ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ Α.Δ.» 

Έρνληαο ππόςε: 

1) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 3852/2010 όπσο ζήκεξα ηζρύνπλ 

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

2) Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 

3) Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4605/2019  

4) Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4782/2021 

5) Τελ 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. 

6) Τελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, όπσο αλαδηαηππώζεθε κε ηελ 

παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 3536/2007. 

7) 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 Δηαηξηώλ 

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

Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ πξνϋπνινγηζκό ηεο  «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Γήκνπ 

Αικσπίαο Α.Δ» ρξήζεο 2021  

9) Τν γεγνλόο όηη ζηνλ πξνϋπνινγηζκό  ηεο επηρείξεζεο  θαη εηδηθόηεξα ζηνλ 

Κ.Α.Δ. 00.6432.01 ελεγξάθε πίζησζε 20.000,00 επξώ, κε ζθνπό ηελ  

θάιπςε αληίζηνηρσλ δαπαλώλ. 

10) Τν γεγνλόο όηη ε δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο είλαη κέρξη θαη ην όξην ηεο απεπζείαο 

αλάζεζεο. 

11) Τελ αξηζ. 54/2021 απνθ. Γ.Σ  ηεο «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Γήκνπ Αικσπίαο 

Α.Δ»  κε ηελ νπνία  έγηλε  ε ςήθηζε ηεο  πίζησζεο, ύςνπο 2.000,00 εσρώ. 

12) Τελ από 1111-06/12/2021  κειέηε παξνρήο ππεξεζηώλ ηεο ππεξεζίαο  



13) Τνλ θαλνληζκό δηαρείξηζεο ηεο «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Γήκνπ Αικσπίαο 

Α.Δ.», ν νπνίνο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζ. 5/2011 απόθαζε ηνπ Γ.Σ.  ηεο 

Δπηρείξεζεο θαη εγθξίζεθε κε ηελ αξηζ. 2/2011 απόθαζε ηεο Γεληθήο 

ζπλέιεπζεο ηνπ κεηόρνπ (Γεκνηηθό Σπκβνύιην  ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο) 

14) Τν αξηζκ. Πξση. 10907/23.12.2020 έγγξαθν ηνπ Υπνπξγείνπ Τνπξηζκνύ γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ εηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Τνπξηζηηθήο Πξνβνιήο 2021 

15) Τελ αξηζκ. 10637/16.11.2021 πξόζθιεζε ηνπ Υπνπξγείνπ Τνπξηζκνύ,  

Γεληθή Γηεύζπλζε Γηνίθεζεο Οξγάλσζεο θαη Πξνβνιήο – Γηεύζπλζε 

Γεκνζίσλ Σρέζεσλ Τκήκα Δθζέζεσλ γηα ζπκκεηνρή ζπλεθζεηώλ ζην 

πεξίπηεξν ηνπ Δ.Ο.Τ. ζηελ IFT2022, πεξίπηεξν (HALA 1 αξ. 1116),  ζηνλ 

εθζεζηαθό ρώξν BelgradeFair, ζην Βειηγξάδη ηεο Σεξβίαο ζηηο 24-27/02/2022. 

Τν θόζηνο ζπκκεηνρήο κε κνλό booth αλέξρεηαη ζην ηειηθό πνζό ησλ 

2.000,00 επξώ . Σην πνζό απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη όια ηα έμνδα ηνπ ρώξνπ, 

όπσο ελνίθην, θαηαζθεπή, απνζεθεπηηθόο ρώξνο, θαζαξηζκόο, αλαγξαθή 

επσλπκίαο, δηαθόζκεζε, wi-fi. 

16) Τελ ειεθηξνληθή αίηεζε πνπ ππέβαιε ε  επηρείξεζε ζηελ ζειίδα ηνπ Δ.Ο.Τ. 

γηα ζπκκεηνρή ζηελ IFT 2022 

17) Τελ 1142/13.12.2021 γξαπηή επηβεβαίσζε ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο πνπ 

ιάβακε από ηνλ  Δ.Ο.Τ. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Α. Δγθξίλνπκε ηε δηελέξγεηα ηεο εξγαζίαο «σμμετοτή σε εκθέσεις τοσριστικού 

περιετομένοσ – IFT 2022», κε ζθνπό ηελ ζπκκεηνρή σο ζπλεθζέηεο ζην πεξίπηεξν 

ηνπ Δ.Ο.Τ. (HALA 1 αξ. 1116),  ζηνλ εθζεζηαθό ρώξν BelgradeFair,  ζην Βειηγξάδη 

ηεο Σεξβίαο ζηηο 24-27/02/2022, ζπλνιηθνύ θόζηνπο 2.000,00,  κε ηε δηαδηθαζία ηεο 

απεπζείαο αλάζεζεο. 

Β. Δγθξίλνπκε ηελ από 1111-06/12/2021  κειέηε παξνρήο ππεξεζηώλ ηεο ππεξεζίαο 

Γ. Αλαζέηνπκε ηελ παξνρή ηεο εξγαζίαο «σμμετοτή σε εκθέσεις τοσριστικού 

περιετομένοσ – IFT2022», κε ζθνπό ηελ ζπκκεηνρή σο ζπλεθζέηεο ζην πεξίπηεξν 

ηνπ Δ.Ο.Τ. (HALA 1 αξ. 1116), ζηνλ εθζεζηαθό ρώξν BelgradeFair,  ζην Βειηγξάδη 

ηεο Σεξβίαο ζηηο 24-27/02/2022, όπσο εηδηθόηεξα πεξηγξάθεηαη θαη ζηε κειέηε 

παξνρήο ππεξεζηώλ,  ζηνλ Δλληνικό Οργανισμό Σοσρισμού θαη ΑΦΜ  090010364, 

κε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, Αζήλα, νδό Αλ. Τζόρα 7-115 21, έλαληη ηνπ ζπλνιηθνύ 

πνζνύ ησλ  2.000,00 εσρώ. Σην πνζό απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη όια ηα έμνδα ηνπ 

ρώξνπ, όπσο ελνίθην, θαηαζθεπή, απνζεθεπηηθόο ρώξνο, θαζαξηζκόο, αλαγξαθή 

επσλπκίαο, δηαθόζκεζε, wi-fi. 

Γ. Η αλάζεζε αθνξά ππεξεζίεο «σμμετοτή σε εκθέσεις τοσριστικού 

περιετομένοσ – IFT2022», κε ζθνπό ελ ζπκκεηνρή σο ζπλεθζέηεο ζην πεξίπηεξν 

ηνπ Δ.Ο.Τ. (HALA 1 αξ. 1116), ζηνλ εθζεζηαθό ρώξν BelgradeFair,  ζην Βειηγξάδη 

ηεο Σεξβίαο ζηηο 24-27/02/2022 

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

ζύκβαζεο θαη έσο 27/02/2022. 



Σ. Η ακνηβή ζα θαηαβιεζεί κε ηελ παξάδνζε-εθηέιεζε ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ, 

αλάινγα κε ηηο εθηειεζζείζεο εξγαζίεο, ύζηεξα από ηελ έθδνζε ζρεηηθνύ 

παξαζηαηηθνύ από ηνλ ζπλεξγάηε,  εθόζνλ βεβαηώλεηαη ε πξόνδνο θαη ε θαιή 

εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο, από ηελ αξκόδηα επηηξνπή ηεο επηρείξεζεο. Η πιεξσκή ηνπ 

ζπκβαηηθνύ πνζνύ ζα γίλεη κε ηελ έθδνζε εληαικάηνο πιεξσκήο, κεηά ηελ ππνβνιή 

από ηνλ πάξνρν ηζόπνζνπ εμνθιεηηθνύ ηηκνινγίνπ θαη ε ζπλνιηθή αμία ηεο αλάζεζεο 

είλαη ην πνζό ησλ  2.000,00 επξώ κε ΦΠΑ) 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ 

 ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ Α.Δ. 

 

 

ΜΠΑΣΗ ΥΡΗΣΟ 

 

 

 

 

 

 


