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Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με 
την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία», για την εκτέλεση της εργασίας παροχής 
υπηρεσιών Τεχνικού ασφαλείας για τις ανάγκες της επιχείρησης 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν σήμερα (Κλεισθένης) 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 

3) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την 

παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 

38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

4) Τις διατάξεις των άρθρων 43,44,45 του Ν.4605/2019, που τροποποιούν τον Ν. 

4412/2016. 

5) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 

του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

6) Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 266 σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 257 

του Ν. 3463/2006 , την παρ. 2 του άρθρου 8 του κανονισμού διαχείρισης της εταιρίας  

και τον Ν.2190/1920 και Ν4548/2018 περί Ανωνύμων Εταιριών 

7) Τον συνταχθέντα και ψηφισθέντα  με την αριθ. 129/2019 απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου προϋπολογισμό της  «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε» χρήσης 

2020 

8) Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό  της επιχείρησης  και ειδικότερα στον Κ.Α.Ε. 

00.6117.06 ενεγράφη πίστωση  90.000,00 ευρώ, με σκοπό την  κάλυψη αντίστοιχων 

δαπανών . 

9) Το γεγονός ότι η δαπάνη της υπηρεσίας είναι μέχρι 20.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, που 

είναι και το όριο της απευθείας ανάθεσης. 

10) Την αριθ. 36/2020 αποφ. Δ.Σ  της «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε»  με 

την οποία  έγινε  η ψήφιση της  πίστωσης, ύψους 992,00 ευρώ. 

11) Το από 702-02/07/2020 πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας  

12) Τον κανονισμό διαχείρισης της «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.» , ο 

οποίος τροποποιήθηκε με την αριθ. 5/2011 απόφαση του Δ.Σ.  της Επιχείρησης και 

εγκρίθηκε με την αριθ. 2/2011 απόφαση της Γενικής συνέλευσης του μετόχου 

(Δημοτικό Συμβούλιο  του Δήμου Αλμωπίας) 



13) Την αναγκαιότητα παροχής της υπηρεσίας «Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων 

ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία» για την παροχή 

υπηρεσιών Τεχνικού ασφαλείας,   ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της 

επιχείρησης, η οποία λόγω ποσού μπορεί να ανατεθεί απευθείας χωρίς τη σύνταξη 

συμφωνητικού. 

14) Την αριθμ. 769/10.07.2020 πρόσκληση του Προέδρου προς οικονομικούς φορείς, περί 

υποβολής προσφοράς 

15) Την υποβληθείσα προσφορά με από 15.07.2020 του κου ΚΑΡΑΓΙΟΒΑΝΙΔΗ 

ΜΑΡΙΟΥ, με προσφορά στα 760,00 ευρώ επί του συνολικού ενδεικτικού 

προϋπολογισμού που αρχικά είχε διαμορφωθεί στα 800,00 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ. 

 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «Λοιπές αμοιβές λοιπών 

εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία» για την 

παροχή υπηρεσιών Τεχνικού ασφαλείας, εκτιμώμενης αξίας 800,00 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α 

(992,00 ευρώ με το ΦΠΑ), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

 Β. Εγκρίνουμε το από 702-02/07/2020 πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας 

 Γ. Αναθέτουμε την παροχή της υπηρεσίας «Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές 

υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία» για την παροχή υπηρεσιών 

Τεχνικού ασφαλείας, όπως ειδικότερα περιγράφεται στο πρωτογενές αίτημα, στην 

εταιρεία με την επωνυμία ΚΑΡΑΓΙΟΒΑΝΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Υ ΜΕ ΑΡ. Μ. ΤΕΕ:129630 - ΤΕΧΝΙΚΟΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΦΜ ΧΧΧΧΧΧΧ με διεύθυνση  ΧΧΧΧΧΧΧ, Τ.Κ.: 58400, Πόλη: 

Αριδαία, τηλ.: ΧΧΧΧΧΧΧΧ, έναντι του ποσού των  760,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α (942,00 

ευρώ με το ΦΠΑ), ύστερα από την προσφορά. 

  

Δ. Η ανάθεση αφορά την ««Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με 

την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία» για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού 

ασφαλείας, η οποία αφορά εργασίες με σκοπό την εξασφάλιση των συνθηκών εργασίας 

του προσωπικού της επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα ο τεχνικός ασφαλείας θα παρέχει 

συμβουλές για θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, τροποποίησης της παραγωγικής 

διαδικασίας, κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων και θα ελέγχει  την ασφάλεια 

των εγκαταστάσεων και τεχνικών μέσων πριν τη λειτουργία τους.   

Επίσης, ο  «Συνεργάτης» θα αναλάβει  να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών 

μέσων προστασίας καθώς και να ενημερώνει σχετικά την διεύθυνση της επιχείρησης. 

Πιο συγκεκριμένα, θα επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφαλείας της 

εργασίας και πρόληψης των ατυχημάτων και την λήψη μέτρων προστασίας κατά την 

εισαγωγή και χρήση υλών και προμήθειας μέσων εξοπλισμού. Επίσης, θα ενημερώνει 

κατάλληλα και επαρκώς να εκπαιδεύει τους εργαζόμενους για θέματα ασφαλείας και 

υγείας και να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι να τηρούν τους κανόνες εργασίας ώστε να 

αποτρέπεται  τυχόν επαγγελματικός κίνδυνος που συνεπάγεται η εργασία τους 



Ε. Ο χρόνος παράδοσης των υπηρεσιών ορίζεται από την υπογραφή της σχετικής 

απόφασης και για ένα έτος. 

      ΣΤ. Η αμοιβή θα καταβάλλεται με την τμηματική παράδοση-εκτέλεση της παροχής     
υπηρεσιών σε μη τακτικά χρονικά διαστήματα, ανάλογα με τις εκτελεσθείσες εργασίες, 
ύστερα από την έκδοση σχετικού παραστατικού από τον συνεργάτη,  εφόσον βεβαιώνεται η 
πρόοδος και η καλή εκτέλεση της εργασίας, από την αρμόδια επιτροπή της επιχείρησης. Η 
πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση ενταλμάτων πληρωμής, μετά την 
υποβολή από τον πάροχο ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου και η συνολική αξία της 
ανάθεσης είναι το ποσό των 760,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α (942,00 ευρώ με το ΦΠΑ).  
Ο αντισυμβαλλόμενος βαρύνεται µε όλες γενικά τις δαπάνες, φόρους, τέλη, κράτηση 0,07% 
υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ και 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. καθώς και κάθε άλλης προβλεπομένης από 
νόμο κράτησης. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


