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ΘΔΜΑ: Α Π Ο Φ Α  Ζ ΔΓΚΡΗΖ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΑΠΔΤΘΔΗΑ 

ΑΝΑΘΔΖ  ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ «Αμοιβές Τδρασλικού» 

πξνϋπνινγηζκνύ    8.990,00 επξώ καδί κε ην ΦΠΑ. 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ 

«ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΛΜΩΠΗΑ Α.Δ.» 

 

Έρνληαο ππόςε: 

1) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο ηζρύεη 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 Ν.4548/2018 πεξί 

Αλσλύκσλ Δηαηξηώλ 

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

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πξνϋπνινγηζκό ηεο  «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Γήκνπ 

Αικσπίαο Α.Δ» ρξήζεο 2021 

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

Κ.Α.Δ. 10.6112.03 ελεγξάθε πίζησζε  9.000,00 επξώ , κε ζθνπό ηελ  θάιπςε 

αληίζηνηρσλ δαπαλώλ. 

10) Σν γεγνλόο όηη ε δαπάλε δελ μεπεξλάεη ην όξην ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ρσξίο 

ΦΠΑ  



11) Σελ αξηζ. 17/2021 απνθ. Γ.  ηεο «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Γήκνπ Αικσπίαο 

Α.Δ»  κε ηελ νπνία  έγηλε  ε ςήθηζε ηεο  πίζησζεο, ύςνπο 8.990,00 εσρώ. 

12) Σελ από 387-03/06/2021  κειέηε παξνρήο ππεξεζηώλ ηεο ππεξεζίαο  

13) Σνλ θαλνληζκό δηαρείξηζεο ηεο «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Γήκνπ Αικσπίαο 

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

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

ζπλέιεπζεο ηνπ κεηόρνπ (Γεκνηηθό πκβνύιην  ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο) 

14) Σελ αλάγθε ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ «Αμοιβές 

Τδρασλικού» 

15) Σν αξηζ. 286/02.6.2021 αίηεκα γηα δηάζεζε ΓΔ ή ΤΔ Τδξαπιηθνύ, πξνο ηνλ 

Γήκν Αικσπίαο γηα θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηεο επηρείξεζεο 

16) Σν αξηζ. 298/04.06.2021 έγγξαθν ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο όηη δελ ππάξρεη 

δπλαηόηεηα δηάζεζεο Τδξαπιηθνύ. 

17) Σν γεγνλόο όηη ην αληηθείκελν ηεο παξνύζαο  παξνρήο ππεξεζηώλ απνηειεί 

εμεηδηθεπκέλε εξγαζία ε νπνία δελ κπνξεί λα εθηειεζηεί από ην ππάξρνλ 

πξνζσπηθό ηεο επηρείξεζεο 

18) Σελ αξηζκ. 530/21.07.2021 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πξνο νηθνλνκηθνύο 

θνξείο, πεξί ππνβνιήο πξνζθνξάο. (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ:21PROC008953932 

2021-07-21) 

19) Σελ ππνβιεζείζα πξνζθνξά κε από 26.07.2021 ηεο επηρείξεζεο κε επσλπκία 

Μπνηζθάξεο Ισάλλεο, Τπεξεζίεο Τδξαπιηθνύ, κε πξνζθνξά ζηα 7.150,00 

επξώ άλεπ ΦΠΑ, επί ηεο αξρηθήο πξνϋπνινγηδόκελεο δαπάλεο ζηα 7.250,00 

επξώ άλεπ ΦΠΑ  

 

Γηα ην ιόγσ απηό απαηηείηαη ε παξνρή ηεο εξγαζίαο «Αμοιβές Τδρασλικού» ε 

νπνία ιόγσ πνζνύ κπνξεί λα αλαηεζεί απεπζείαο. 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  

Α. Δγθξίλνπκε ηε δηελέξγεηα ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν «Αμοιβές Τδρασλικού», 

εθηηκώκελεο αμίαο 7.250,00 επξώ ρσξίο Φ.Π.Α. (8.990,00 κε ΦΠΑ), κε ηε δηαδηθαζία 

ηεο απεπζείαο αλάζεζεο. 

Β. Δγθξίλνπκε ηελ από 387-03/06/2021  κειέηε παξνρήο ππεξεζηώλ ηεο ππεξεζίαο 

Γ. Αλαζέηνπκε ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο «Αμοιβές Τδρασλικού», όπσο εηδηθόηεξα 

πεξηγξάθεηαη ζην πξσηνγελέο αίηεκα, ζηνλ θν Μποηζθάρη Ηωάννη, Τπηρεζίες 

Τδρασλικού θαη ΑΦΜ ΥΥΥΥ, κε δηεύζπλζε Λνπηξάθη Αξηδαίαο, Σ.Κ.: 58400, 

Πόιε: ΑΡΙΓΑΙΑ, ηει.: ΥΥΥΥ, έλαληη ηνπ πνζνύ ησλ  7.150,00 επξώ ρσξίο Φ.Π.Α 

(8.866,60 εσρώ κε ην ΦΠΑ), ύζηεξα από ηελ ππνβιεζείζα πξνζθνξά. 

Γ. Η αλάζεζε αθνξά ππεξεζίεο «Αμοιβές Τδρασλικού», κε ζθνπό ηελ εθηέιεζε 

πδξαπιηθώλ εξγαζηώλ, ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο ζπγθεθξηκέλα ηε ζπληήξεζε ησλ 

πδξαπιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ θηηξίσλ θαη ησλ δηθηύσλ ύδξεπζεο ηνπ πόζηκνπ θαη 

ηακαηηθνύ λεξνύ, ηελ αληηθαηάζηαζε θαηεζηξακκέλσλ – θζαξκέλσλ πιηθώλ (βάλεο, 



ληνπδηέξεο, βξύζεο, ληπηήξεο, ιεθάλεο, θξεάηηα, ζηθόληα, ζσιήλεο εμαγσγήο – 

εηζαγσγήο – άληιεζεο λεξνύ  θ.α.) θαη ηελ επηζθεπή όπνπ απαηηείηαη, ηνλ εληνπηζκό 

βιαβώλ πνπ ζα πξνθύςνπλ έθηαθηα θαζώο θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ βιαβώλ 

απηώλ αιιά θαη ηνπ ρώξνπ πέξημ ηνπ ζεκείνπ ηεο βιάβεο από δεκηέο πνπ πηζαλόλ ζα 

πξνθιεζνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ επηδηόξζσζεο, ηα νπνία βξίζθνληαη ζηελ 

θηεκαηηθή πεξηνρή Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Γήκνπ Αικσπίαο θαη έρεη ζηελ θαηνρή ηεο ε 

επηρείξεζε, όπσο απηά θαηαγξάθνληαη ζηελ απνγξαθή ησλ πεξηνπζηαθώλ ηεο 

ζηνηρείσλ θαη ηα δηαρεηξίδεηαη ε ίδηα. Δπηπιένλ, νη εξγαζίεο αθνξνύλ θαη ηε 

ζπληήξεζε θαη θαιή ιεηηνπξγία ησλ πδξαπιηθώλ ηεο Μνλάδαο Βηνινγηθνύ 

Καζαξηζκνύ, ε νπνία έρεη ηνπνζεηεζεί ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο.  

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

ζύκβαζεο 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  7.150,00 επξώ 

ρσξίο Φ.Π.Α (8.866,00 επξώ κε ην ΦΠΑ). 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ 

 ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΛΜΩΠΗΑ Α.Δ. 
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