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 Λνπηξά  30/08/2021 
                                                                

                                                                                               Αριθ. Απόφ.:  46/2021 

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

ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ «Σπληήξεζε θαη θαζαξηζκόο θνίηεο πνηακνύ 

Λνπηξώλ Λνπηξαθίνπ» πξνϋπνινγηζκνύ 5.952,00 επξώ καδί κε ην ΦΠΑ. 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ 

«ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΛΜΩΠΗΑ Α.Δ.» 

 
 

Έρνληαο ππόςε: 

1) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58,72 ηνπ Ν. 3852/2010,όπσο ηζρύνπλ ζήκεξα ζύκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν4555/2018 (Κιεηζζέλεο Ι) 

2) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν. 4412/2016, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη 

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

ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 3536/2007. 

7) Τηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 266, όπσο ζήκεξα ηζρύνπλ ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν.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 

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

Σπκβνπιίνπ πξνϋπνινγηζκό ηεο  «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Δήκνπ Αικσπίαο Α.Ε» 

ρξήζεο 2021 

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

10.7336.02 ελεγξάθε πίζησζε  6.000,00 επξώ, κε ζθνπό ηελ  θάιπςε αληίζηνηρσλ 

δαπαλώλ. 



10) Τν γεγνλόο όηη ε δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο είλαη κέρξη θαη ην όξην ηεο απεπζείαο 

αλάζεζεο. 

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

ηελ νπνία  έγηλε  ε ςήθηζε ηεο  πίζησζεο, ύςνπο 5.952,00 εσρώ. 

12) Τελ από 574-30/07/2021  κειέηε παξνρήο ππεξεζηώλ ηεο ππεξεζίαο  

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

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

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

(Δεκνηηθό Σπκβνύιην  ηνπ Δήκνπ Αικσπίαο) 

14) Τελ αλάγθε ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ «Σπληήξεζε θαη θαζαξηζκόο 

θνίηεο πνηακνύ Λνπηξώλ Λνπηξαθίνπ» 

15) Τν γεγνλόο όηη ην αληηθείκελν ηεο παξνύζαο παξνρήο ππεξεζηώλ απνηειεί 

εμεηδηθεπκέλε εξγαζία ε νπνία δελ κπνξεί λα εθηειεζηεί από ην ππάξρνλ πξνζσπηθό 

ηεο επηρείξεζεο θαζώο δελ δηαζέηεη θαη ηα απαξαίηεηα ρσκαηνπξγηθά κεραλήκαηα 

γηα λα εθηειεζηεί ε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία 

16) Τελ αξηζκ. 657/20-08-2021 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πξνο νηθνλνκηθνύο θνξείο, 

πεξί ππνβνιήο πξνζθνξάο. (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 21PROC009097755 2021-08-20) 

17) Τελ ππνβιεζείζα πξνζθνξά κε από 29.08.2019 ηεο επηρείξεζεο κε επσλπκία 

ΛΕΠΙΤΚΑΣ ΘΩΜΑΣ, Φσκαηνπξγηθά, Υδξαπιηθά, Οηθνδνκηθά έξγα, Ξελνδνρείν, 

κε πξνζθνξά ζηα 4.752,00 επξώ άλεπ ΦΠΑ επί ηεο αξρηθήο πξνϋπνινγηδόκελεο 

δαπάλεο ζηα 4.800,00 επξώ άλεπ ΦΠΑ 

 

      Γηα ην ιόγσ απηό απαηηείηαη ε παξνρή ηεο εξγαζίαο «Σπληήξεζε θαη θαζαξηζκόο 

θνίηεο πνηακνύ Λνπηξώλ Λνπηξαθίνπ» ε νπνία ιόγσ πνζνύ κπνξεί λα αλαηεζεί 

απεπζείαο. 

  

 ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  

 Α. Εγθξίλνπκε ηε δηελέξγεηα ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν «Σπληήξεζε θαη θαζαξηζκόο θνίηεο 

πνηακνύ Λνπηξώλ Λνπηξαθίνπ», εθηηκώκελεο αμίαο 4.800,00 επξώ ρσξίο Φ.Π.Α. 

(5.952,00 κε ΦΠΑ), κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο. 

 Β. Εγθξίλνπκε ηελ από 574-30/07/2021  κειέηε παξνρήο ππεξεζηώλ ηεο ππεξεζίαο 

 Γ. Αλαζέηνπκε ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο «Σπληήξεζε θαη θαζαξηζκόο θνίηεο πνηακνύ 

Λνπηξώλ Λνπηξαθίνπ», όπσο εηδηθόηεξα πεξηγξάθεηαη ζηε κειέηε παξνρήο ππεξεζηώλ, 

ζηελ επηρείξεζε κε επσλπκία ΛΔΠΗΣΚΑ ΘΩΜΑ, Φσκαηνπξγηθά, Υδξαπιηθά, 

Οηθνδνκηθά έξγα, Ξελνδνρείν, κε ΑΦΜ ΥΥΥΥ, κε δηεύζπλζε  ΛΟΤΣΡΑΚΗ Ν. 

ΠΔΛΛΑ, Τ.Κ.: 58400, Πόιε: ΑΡΗΓΑΗΑ, ηει.: ΥΥΥΥ, έλαληη ηνπ πνζνύ ησλ  

4.752,00 εσρώ τωρίς Φ.Π.Α (5.892,48€ με ΦΠΑ) ύζηεξα από ηελ ππνβιεζείζα 

πξνζθνξά. 

 Γ. Η αλάζεζε αθνξά ππεξεζίεο «Σπληήξεζε θαη θαζαξηζκόο θνίηεο πνηακνύ Λνπηξώλ 

Λνπηξαθίνπ». Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα πεξηιακβάλεη εξγαζίεο ζπληήξεζεο, θαζαξηζκνύ 

θαη δηακόξθσζεο ηεο θνίηεο ηνπ πνηακνύ ησλ Λνπηξώλ Λνπηξαθίνπ από ηνλ αλαβαζκό 

ζην ύςνο ηνπ αλαςπθηήξηνπ έσο ηε γέθπξα εηζόδνπ πίζσ από ην Αιεμάλδξεην 

Υδξνζεξαπεπηήξην. Θα πεξηιακβάλεη εξγαζίεο θαζαξηζκνύ ηεο θνίηεο ηνπ πνηακνύ από 



θεξηά πιηθά, απνξξίκκαηα θαη ραιαξά πιηθά κε ηελ ρξήζε ρσκαηνπξγηθώλ 

κεραλεκάησλ., ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. 

 Δ. Ο ρξόλνο  εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο  νξίδεηαη όηη αξρίδεη από ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο θαη άκεζα θαη έσο 30/9/2021.      

 Σ. Η πιεξσκή ηεο δαπάλεο αμίαο πνζνύ 5.892,48 επξώ, ζα γίλεη κε ηελ έθδνζε 

εληάικαηνο πιεξσκήο, κεηά ηελ ππνβνιή ηζόπνζνπ αληίζηνηρνπ παξαζηαηηθνύ από ηελ 

εηαηξεία. Με ηελ παξάδνζε ηνπ ζρεηηθνύ παξαζηαηηθνύ από ηνλ  εληνινδόρν ε 

επηρείξεζε  νθείιεη λα ηνπ θαηαβάιεη ην πνζό  θαηόπηλ ζπλελλνήζεσο καδί ηνπ. 

 Σην πνζό ηεο ακνηβήο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη βαξύλνληεο ηνλ εληνινδόρν θόξνη θαη 

βάξε. Η ακνηβή δελ ππόθεηηαη ζε θακία αλαζεώξεζε γηα νπνηνδήπνηε ιόγν θαη αηηία θαη 

παξακέλεη ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε θαζ΄ όιε ηελ δηάξθεηα ηζρύνο ηεο εληνιήο. 

 Ο πξνκεζεπηήο βαξύλεηαη µε όιεο γεληθά ηηο δαπάλεο, θόξνπο, ηέιε, θξάηεζε 0,07% 

ππέξ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 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. 

 

 

 


