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Α Π Ο Φ Α  Ζ ΔΓΚΡΗΖ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΑΠΔΤΘΔΗΑ ΑΝΑΘΔΖ  ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΠΑΡΟΥΖ ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ «Λνηπέο ακνηβέο ινηπώλ εθηεινύλησλ εηδηθέο ππεξεζίεο κε 

ηελ ηδηόηεηα ηνπ ειεύζεξνπ επαγγεικαηία», γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο παξνρήο 

ππεξεζηώλ Σερληθνύ αζθαιείαο γηα ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ 

«ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΛΜΩΠΗΑ Α.Δ.» 

Έρνληαο ππόςε: 

1) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο ηζρύνπλ ζήκεξα (Κιεηζζέλεο) 

2) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν. 4412/2016 όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ 

ζήκεξα Ν.4782/2021 

3) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4605/2019 

4) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4782/2021 

5) Σηο 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. 

6) Σελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, όπσο αλαδηαηππώζεθε κε ηελ παξ. 3 

ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 3536/2007. 

7) Σηο 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 Ν4548/2018 πεξί Αλσλύκσλ Εηαηξηώλ 

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

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

2021 

9) Σν γεγνλόο όηη ζηνλ πξνϋπνινγηζκό  ηεο επηρείξεζεο  θαη εηδηθόηεξα ζηνλ Κ.Α.Δ. 

00.6117.06 ελεγξάθε πίζησζε  80.000,00 επξώ, κε ζθνπό ηελ  θάιπςε αληίζηνηρσλ 

δαπαλώλ . 

10) Σν γεγνλόο όηη ε δαπάλε ηεο ππεξεζίαο είλαη κέρξη θαη ην όξην ηεο απεπζείαο 

αλάζεζεο. 

11) Σελ αξηζ. 32/2021 απνθ. Δ.  ηεο «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Δήκνπ Αικσπίαο Α.Ε»  κε 

ηελ νπνία  έγηλε  ε ςήθηζε ηεο  πίζησζεο, ύςνπο 992,00 εσρώ. 

12) Σν από 554-26/07/2021 πξσηνγελέο αίηεκα ηεο ππεξεζίαο  

13) Σνλ θαλνληζκό δηαρείξηζεο ηεο «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Δήκνπ Αικσπίαο Α.Ε.» , ν 

νπνίνο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζ. 5/2011 απόθαζε ηνπ Δ..  ηεο Επηρείξεζεο θαη 



εγθξίζεθε κε ηελ αξηζ. 2/2011 απόθαζε ηεο Γεληθήο ζπλέιεπζεο ηνπ κεηόρνπ 

(Δεκνηηθό πκβνύιην  ηνπ Δήκνπ Αικσπίαο) 

14) Σελ αλαγθαηόηεηα παξνρήο ηεο ππεξεζίαο «Λνηπέο ακνηβέο ινηπώλ εθηεινύλησλ 

εηδηθέο ππεξεζίεο κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ ειεύζεξνπ επαγγεικαηία» γηα ηελ παξνρή 

ππεξεζηώλ Σερληθνύ αζθαιείαο, ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ηεο 

επηρείξεζεο 

15) Σελ αξηζκ. 652/20.08.2021 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πξνο νηθνλνκηθνύο θνξείο, πεξί 

ππνβνιήο πξνζθνξάο 

16) Σελ ππνβιεζείζα πξνζθνξά κε από 23.08.2021 ηνπ θνπ ΚΑΡΑΓΗΟΒΑΝΗΓΖ 

ΜΑΡΗΟΤ, κε πξνζθνξά ζηα 760,00 επξώ επί ηνπ ζπλνιηθνύ ελδεηθηηθνύ 

πξνϋπνινγηζκνύ πνπ αξρηθά είρε δηακνξθσζεί ζηα 800,00 επξώ ρσξίο ην ΦΠΑ. 

 

 ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  

 Α. Εγθξίλνπκε ηε δηελέξγεηα ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν «Λνηπέο ακνηβέο ινηπώλ 

εθηεινύλησλ εηδηθέο ππεξεζίεο κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ ειεύζεξνπ επαγγεικαηία» γηα ηελ 

παξνρή ππεξεζηώλ Σερληθνύ αζθαιείαο, εθηηκώκελεο αμίαο 800,00 επξώ, ρσξίο Φ.Π.Α 

(992,00 επξώ κε ην ΦΠΑ), κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο. 

 Β. Εγθξίλνπκε ην από 554-26/07/2021 πξσηνγελέο αίηεκα ηεο ππεξεζίαο 

 Γ. Αλαζέηνπκε ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο «Λνηπέο ακνηβέο ινηπώλ εθηεινύλησλ εηδηθέο 

ππεξεζίεο κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ ειεύζεξνπ επαγγεικαηία» γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ 

Σετνικού ασφαλείας, όπσο εηδηθόηεξα πεξηγξάθεηαη ζην πξσηνγελέο αίηεκα, ζηελ 

εηαηξεία κε ηελ επσλπκία ΚΑΡΑΓΗΟΒΑΝΝΗΓΖ ΜΑΡΗΟ – ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ 

ΜΖΥΑΝΗΚΟ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ Ζ/Τ ΜΔ ΑΡ. Μ. ΣΔΔ:129630 - ΣΔΥΝΗΚΟ 

ΑΦΑΛΔΗΑ ΑΦΜ ΥΥΥΥ κε δηεύζπλζε  Α. Ρσκπιίαο 18, Σ.Κ.: 57001, Πόιε: 

Θεζζαινλίθε, ηει.: ΥΥΥΥ, έλαληη ηνπ πνζνύ ησλ  760,00 εσρώ τωρίς Φ.Π.Α (942,00 

επξώ κε ην ΦΠΑ), ύζηεξα από ηελ πξνζθνξά. 

  

Γ. Η αλάζεζε αθνξά ηελ ««Λνηπέο ακνηβέο ινηπώλ εθηεινύλησλ εηδηθέο ππεξεζίεο κε 

ηελ ηδηόηεηα ηνπ ειεύζεξνπ επαγγεικαηία» γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ Σερληθνύ 

αζθαιείαο, ε νπνία αθνξά εξγαζίεο κε ζθνπό ηελ εμαζθάιηζε ησλ ζπλζεθώλ εξγαζίαο 

ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο επηρείξεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα ν ηερληθόο αζθαιείαο ζα παξέρεη 

ζπκβνπιέο γηα ζέκαηα ζρεδηαζκνύ, πξνγξακκαηηζκνύ, ηξνπνπνίεζεο ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο, θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο εγθαηαζηάζεσλ θαη ζα ειέγρεη  ηελ αζθάιεηα 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηερληθώλ κέζσλ πξηλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο.   

Επίζεο, ν  «πλεξγάηεο» ζα αλαιάβεη  λα επηβιέπεη ηελ νξζή ρξήζε ησλ αηνκηθώλ 

κέζσλ πξνζηαζίαο θαζώο θαη λα ελεκεξώλεη ζρεηηθά ηελ δηεύζπλζε ηεο επηρείξεζεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πγηεηλήο θαη αζθαιείαο ηεο 

εξγαζίαο θαη πξόιεςεο ησλ αηπρεκάησλ θαη ηελ ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο θαηά ηελ 

εηζαγσγή θαη ρξήζε πιώλ θαη πξνκήζεηαο κέζσλ εμνπιηζκνύ. Επίζεο, ζα ελεκεξώλεη 

θαηάιιεια θαη επαξθώο λα εθπαηδεύεη ηνπο εξγαδόκελνπο γηα ζέκαηα αζθαιείαο θαη 

πγείαο θαη λα κεξηκλά ώζηε νη εξγαδόκελνη λα ηεξνύλ ηνπο θαλόλεο εξγαζίαο ώζηε λα 

απνηξέπεηαη  ηπρόλ επαγγεικαηηθόο θίλδπλνο πνπ ζπλεπάγεηαη ε εξγαζία ηνπο 



Δ. Ο ρξόλνο παξάδνζεο ησλ ππεξεζηώλ νξίδεηαη από ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο 

απόθαζεο θαη γηα έλα έηνο. 

Σ. Η ακνηβή ζα θαηαβάιιεηαη κε ηελ ηκεκαηηθή παξάδνζε-εθηέιεζε ηεο παξνρήο  ππεξεζηώλ 

ζε κε ηαθηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα, 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 εληαικάησλ πιεξσκήο, κεηά ηελ ππνβνιή 

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

είλαη ην πνζό ησλ 760,00 επξώ ρσξίο Φ.Π.Α (942,00 επξώ κε ην ΦΠΑ).  

Ο αληηζπκβαιιόκελνο βαξύλεηαη µε όιεο γεληθά ηηο δαπάλεο, θόξνπο, ηέιε, θξάηεζε 

0,07% ππέξ Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ θαη 0,06% ππέξ Α.Ε.Π.Π. θαζώο θαη θάζε άιιεο 

πξνβιεπνκέλεο από λόκν θξάηεζεο. 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ 

 ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΛΜΩΠΗΑ Α.Δ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


