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ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ «Ακνηβή γηα  αλαιχζεηο Νεξνχ Ιακαηηθψλ πεγψλ 

(κηθξνβηνινγηθέο θαη θπζηθνρεκηθέο αλαιχζεηο)»  

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ 

«ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΛΜΩΠΗΑ Α.Δ.» 

Έρνληαο ππφςε: 

1) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 3852/2010 φπσο ζήκεξα ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λ. 4555/2018 (Κιεηζζέλεο Ι) 

2)  Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ 

ζήκεξα Ν.4782/2021 

3)  Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4605/2019 

4)  Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4782/2021 

5) Τηο δηαηάμεηο  ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ 

παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/2008 θαη δηαηεξήζεθε ζε ηζρχ 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, φπσο αλαδηαηππψζεθε κε ηελ παξ. 3 

ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 3536/2007. 

7) Τηο  δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 266, φπσο ζήκεξα ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λ. 4555/2018 (Κιεηζζέλεο Ι), ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 

257 ηνπ Ν. 3463/2006 , ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ θαλνληζκνχ δηαρείξηζεο ηεο 

εηαηξίαο  θαη ηνλ Ν.2190/1920 θαη ηνλ Ν.4548/2018 πεξί Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ 

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

Σπκβνπιίνπ πξνυπνινγηζκφ ηεο  «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Γήκνπ Αικσπίαο Α.Δ» 

ρξήζεο 2021 

9) Τνλ θαλνληζκφ δηαρείξηζεο ηεο «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Γήκνπ Αικσπίαο Α.Δ.», ν 

νπνίνο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζ. 5/2011 απφθαζε ηνπ Γ.Σ.  ηεο Δπηρείξεζεο θαη 

εγθξίζεθε κε ηελ αξηζ. 2/2011 απφθαζε ηεο Γεληθήο ζπλέιεπζεο ηνπ κεηφρνπ 

(Γεκνηηθφ Σπκβνχιην  ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο). 

10) Τν γεγνλφο φηη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ  ηεο επηρείξεζεο  θαη εηδηθφηεξα ζηνλ Κ.Α.Δ. 

10.6112.05 ελεγξάθε πίζησζε  7.200,00 επξψ, έπεηηα θαη απφ αλακφξθσζε κε ηελ 

13/2021 απφθαζε Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ 

11) Τν γεγνλφο φηη ε δαπάλε ηεο ππεξεζίαο είλαη κέρξη 20.000,00 επξψ ρσξίο ΦΠΑ, πνπ 

είλαη θαη ην φξην ηεο απεπζείαο αλάζεζεο. 

12) Τελ αξηζ. 17/2021 απνθ. Γ.Σ  ηεο «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Γήκνπ Αικσπίαο Α.Δ»  κε 

ηελ νπνία  έγηλε  ε ςήθηζε ηεο  πίζησζεο, χςνπο 7.167,20 επξψ. 

13) Τν απφ 265-31/05/2021 πξσηνγελέο αίηεκα παξνρήο ππεξεζηψλ ηεο ππεξεζίαο  

14) Τελ αλάγθε ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ «Ακνηβή γηα  αλαιχζεηο 

Νεξνχ Ιακαηηθψλ πεγψλ (κηθξνβηνινγηθέο θαη θπζηθνρεκηθέο αλαιχζεηο)» 

15) Τελ αξηζκ. 372/24.06.2021 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πεξί ππνβνιήο πξνζθνξάο 

(ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 21PROC008812465 2021-06-24) 



16) Τελ κε απφ 406/24.06.2021 πξνζθνξά πνπ θαηαηέζεθε ζηελ ππεξεζία καο ηνπ θ. 

Μαξνχιε Μάξηνπ, κε πξνζθνξά ζηα 5.720,00 επξψ ρσξίο ΦΠΑ επί ηνπ ζπλνιηθνχ 

ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο πνπ αξρηθά είρε δηακνξθσζεί ζηα 5.780,00 

επξψ. 

 
Γηα ην ιφγσ απηφ απαηηείηαη ε παξνρή ηεο εξγαζίαο «Ακνηβή γηα  αλαιχζεηο Νεξνχ 

Ιακαηηθψλ πεγψλ (κηθξνβηνινγηθέο θαη θπζηθνρεκηθέο αλαιχζεηο)» ε νπνία ιφγσ πνζνχ 

κπνξεί λα αλαηεζεί απεπζείαο. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  

Α. Δγθξίλνπκε ηε δηελέξγεηα ηεο εξγαζίαο «Ακνηβή γηα  αλαιχζεηο Νεξνχ Ιακαηηθψλ πεγψλ 

(κηθξνβηνινγηθέο θαη θπζηθνρεκηθέο αλαιχζεηο)», εθηηκψκελεο αμίαο 5.780,00 επξψ ρσξίο 

Φ.Π.Α. (7.167,20 κε ΦΠΑ), κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο. 

Β. Δγθξίλεη  ην απφ 265-31/05/2021 πξσηνγελέο αίηεκα  γηα ηελ παξνρή ππεξεζίαο «Ακνηβή 

γηα  αλαιχζεηο Νεξνχ Ιακαηηθψλ πεγψλ (κηθξνβηνινγηθέο θαη θπζηθνρεκηθέο αλαιχζεηο)», 

φπσο επηζπλάπηνληαη θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο. 

Γ. Αλαζέηεη ζηνλ θ. Μαρούλη Μάριο θαη ΑΦΜ ΥΥΥΥΥ κε δηεχζπλζε ΧΧΧΧΧ, 

Θεζζαινλίθεο, ΤΚ 57500, ηει. ΧΧΧΧ,  ηελ παξνρή ππεξεζηψλ   «Ακνηβή γηα  αλαιχζεηο 

Νεξνχ Ιακαηηθψλ πεγψλ (κηθξνβηνινγηθέο θαη θπζηθνρεκηθέο αλαιχζεηο)», φπσο αλαιπηηθά 

πεξηγξάθεηαη ζην πξσηνγελέο αίηεκα, έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ  5.720,00 επξψ ρσξίο Φ.Π.Α. 

(7.092,80 επξψ κε ΦΠΑ), χζηεξα απφ ηελ ππνβιεζείζα πξνζθνξά. 

Γ. Η αλάζεζε αθνξά ππεξεζίεο «Ακνηβή γηα  αλαιχζεηο Νεξνχ Ιακαηηθψλ πεγψλ 

(κηθξνβηνινγηθέο θαη θπζηθνρεκηθέο αλαιχζεηο)» κε ζθνπφ ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ φπσο: 

 Μηθξνβηνινγηθή Αλάιπζε Νεξνχ (E.coli, Coliforms, Δληεξφθνθθν, Λεγελησλέιια 

θαη Ψεπδνκνλάδα), δχν δείγκαηα/κήλα 

 Φπζηθνρεκηθή Αλάιπζε Νεξνχ (Γεχζε, Οζκή, Χξψκα, Ph, EC(Αγσγηκφηεηα), 

TDS(Οιηθά Γηαιπκέλα Σηεξεά), Σθιεξφηεηα, Αληφληα: Φζνξηνχρα, Χισξηνχρα, 

Βξσκηνχρα, Νηηξηθά, Νηηξψδε, Φσζθνξηθά, Θετθά, Καηηφληα: Αζβέζηην, Μαγλήζην, 

Νάηξην, Κάιην, Ακκψλην, Βαξέα Μέηαιια: Αξζεληθφ, Κάδκην, Μφιπβδν, Χξψκην, 

Σίδεξν, Μαγγάλην), έλα δείγκα εηεζίσο. 

 Έθηαθηε Μηθξνβηνινγηθή αλάιπζε λεξνχ (E.coli, Coliforms, Δληεξφθνθθν, Λεγελησλέιια 

θαη Ψεπδνκνλάδα),  δχν δείγκαηα εηεζίσο ζε πεξίπησζε πνπ θξηζεί απαξαίηεηνο επηπιένλ 

έιεγρνο –δεηγκαηνιεςία. 

Δ. Ο ρξφλνο παξάδνζεο ηεο ππεξεζίαο νξίδεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο 

θαη γηα έλαλ ρξφλν. 

Σ. Τν ζπλνιηθφ πνζφ ηεο δαπάλεο εμνθιείηαη κε ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ,  εληφο εχινγνπ 

ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θαη  κεηά ηελ έθδνζε αληίζηνηρσλ παξαζηαηηθψλ,  εθφζνλ 

βεβαηψλεηαη ε πξφνδνο θαη ε θαιή εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο, απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηεο 

επηρείξεζεο. Η πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ ζα γίλεη κε ηελ έθδνζε εληάικαηνο 

πιεξσκήο, κεηά ηελ ππνβνιή απφ ηνλ πάξνρν ηζφπνζνπ εμνθιεηηθνχ ηηκνινγίνπ θαη ε 

ζπλνιηθή αμία ηεο αλάζεζεο είλαη ην πνζφ ησλ  5.720,00 επξψ ρσξίο Φ.Π.Α. (7.092,80 κε 

ΦΠΑ) 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ 
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