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

ΠΑΡΟΥΖ ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπώλ κεραλεκάησλ 

 

Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ  ΣΖ ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΛΜΩΠΗΑ Α.Δ  

                                                           

                                                    Έρνληαο ππόςε: 

1) 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 

2) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 

3) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4605/2019  

4) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4782/2021 

5) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58, 72 ηνπ Ν. 3852/2010 όπσο ζήκεξα ηζρύνπλ ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λ. 4555/2018 (Κιεηζζέλεο Ι) 

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

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

2021. 

8) Σν γεγνλόο όηη ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο επηρείξεζεο  θαη εηδηθόηεξα ζηνλ Κ.Α.Ε. 

02.10.6264.01 ελεγξάθε πίζησζε 9.000,00 επξώ, κε ζθνπό ηελ  θάιπςε αληίζηνηρσλ 

δαπαλώλ έπεηηα θαη από αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ κε ηελ 50/2021 απόθαζε 

Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ  

9)  Σν από 1105-06/12/2021 πξσηνγελέο αίηεκα ηεο ππεξεζίαο  

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

11)  Σελ αξηζ. 54/2021 απνθ. Δ.  ηεο «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Δήκνπ Αικσπίαο Α.Ε»  κε ηελ 

νπνία  έγηλε  ε ςήθηζε ηεο  πίζησζεο, ύςνπο 6.324,00 επξώ  

12) Σηο 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 ηνλ Ν.4548/2018 πεξί Αλσλύκσλ Εηαηξηώλ 

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 ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπώλ κεραλεκάησλ 

θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ ζώκαηνο ηνπ ζηξνβίινπ πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζηνλ Μηθξό 



Τδξνειεθηξηθό ηαζκό ηζρύνο 130W ησλ Λνπηξώλ, ε νπνία ιόγσ πνζνύ κπνξεί λα 

αλαηεζεί απεπζείαο  

15) Σελ αξηζκ. 1158/14.12.2021(ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 21PROC009744303 2021-12-14) 

πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πξνο νηθνλνκηθνύο θνξείο, πεξί ππνβνιήο πξνζθνξάο. 

16) Σελ ππνβιεζείζα πξνζθνξά κε αξ. πξση. 1235/22.12.2021 ηεο εηαηξείαο ΟΡΣΕΑΝΖ 

ΩΣΖΡΗΟ & ΣΑΤΡΟ ΟΔ, κε πξνζθνξά ζηα 5.000,00 επξώ πξν ΦΠΑ επί ηνπ 

ζπλνιηθνύ ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ πνπ αξρηθά είρε δηακνξθσζεί ζηα 5.100,00 επξώ  

 

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ  

Α. Εγθξίλνπκε ηε δηελέξγεηα ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν «πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπώλ 

κεραλεκάησλ» ηνπ ζώκαηνο ηνπ ζηξνβίινπ πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζηνλ Μηθξό 

Τδξνειεθηξηθό ηαζκό ηζρύνο 130W ησλ Λνπηξώλ, εθηηκώκελεο αμίαο 6.324,00 επξώ, κε ην 

Φ.Π.Α., κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο. 

Β. Εγθξίλνπκε ην από 1105-06/12/2021 πξσηνγελέο αίηεκα ηεο ππεξεζίαο 

Γ. Αλαζέηνπκε ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο «σντήρηση και επισκεσή λοιπών 

μητανημάτων», όπσο εηδηθόηεξα πεξηγξάθεηαη ζην πξσηνγελέο αίηεκα, ζηελ εηαηξεία 

ΟΡΣΕΑΝΖ ΩΣΖΡΗΟ & ΣΑΤΡΟ ΟΔ – ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ 

ΑΝΑΝΔΩΗΜΩΝ ΠΖΓΩΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΦΜ XXXX, κε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, Σ.Κ.: 

58400, Πόιε: ΛΟΤΣΡΑΚΙ, ηει.: 2384091220, έλαληη ηνπ πνζνύ ησλ  5.000,00 επξώ, ρσξίο 

Φ.Π.Α (6.200,00 επξώ κε ην ΦΠΑ), ύζηεξα από ηελ ππνβιεζείζα πξνζθνξά. 

Γ. Η αλάζεζε αθνξά εξγαζίεο επηζθεπήο ηνπ ζώκαηνο ηνπ ζηξνβίινπ πνπ είλαη 

ηνπνζεηεκέλνο ζηνλ Μηθξό Τδξνειεθηξηθό ηαζκό ηζρύνο 130W ησλ Λνπηξώλ. Ο 

Τδξνζηξόβηινο ηύπνπ Voith, παξνπζηάδεη κείσζε ηζρύνο κε ζπρλόηεηα πνπ έρεη επηπηώζεηο 

ζηελ νξζή θαη νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ. Η κείσζε ηζρύνο νθείιεηαη ζηελ 

ζπζζώξεπζε θεξηώλ πιηθώλ, όπσο θύιια, ζην ζηέλσκα ηεο θηεξσηήο ηνπ ζηξνβίινπ. Γηα ην 

ιόγν απηό θξίλεηαη αλαγθαία ε θνπή ηνπ ζώκαηνο ηνπ ζηξνβίινπ, κε θαηάιιειε επηηόπηα 

επέκβαζε θαη αθαίξεζε ηκήκαηνο δηαζηάζεσλ δηακέηξνπ ηνπιάρηζηνλ 800 ρηιηνζηά θαη ε 

ηνπνζέηεζε εηδηθνύ εμαξηήκαηνο ζην ζώκα ηνπ ζηξνβίινπ αλάινγσλ δηαζηάζεσλ ηεο νπήο, 

ην νπνίν ζα εμαζθαιίδεη απξνβιεκάηηζηα ηελ επηζθεςηκόηεηα γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ 

θεξηώλ πιηθώλ από ηελ θηεξσηή, ρσξίο θίλδπλν πξόθιεζεο βιάβεο ζην ζώκα ηνπ 

πδξνζηξόβηινπ. 

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

θαη ζα πξέπεη λα εθηειεζηεί άκεζα  θαη έσο 31/12/2021. 

Σ. Η πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνύ πνζνύ ζα γίλεη κε ηελ έθδνζε εληάικαηνο πιεξσκήο, κεηά 

ηελ ππνβνιή από ηνλ πάξνρν ηζόπνζνπ εμνθιεηηθνύ ηηκνινγίνπ θαη ε ζπλνιηθή αμία ηεο 

αλάζεζεο είλαη ην πνζό ησλ  5.000,00 εσρώ, τωρίς Φ.Π.Α (6.200,00 εσρώ με το ΦΠΑ). 

Ο ζπλεξγάηεο 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 λόµν 

θξάηεζεο. 

                                                               

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ 

 ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΛΜΩΠΗΑ Α.Δ. 


