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ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ «Αμοιβές λοιπών εκηελούνηων ειδικές σπηρεζίες με 

ηην ιδιόηηηα ηοσ ελεύθεροσ επαγγελμαηία – Τπηρεζίες καηοτύρωζης ζήμαηος» 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ 

«ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ Α.Δ.» 

Έρνληαο ππφςε: 

1) 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 

2) Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 

3) Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4605/2019  

4) Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4782/2021 

5) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58, 72 ηνπ Ν. 3852/2010 φπσο ζήκεξα ηζρχνπλ ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4555/2018 (Κιεηζζέλεο Ι) 

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 Ν.4548/2018 πεξί Αλσλχκσλ Εηαηξηψλ 

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

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

ρξήζεο 2021   

9) Τν γεγνλφο φηη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ  ηεο επηρείξεζεο  θαη εηδηθφηεξα ζηνλ Κ.Α.Ε. 

00.6117.06 ελεγξάθε πίζησζε 80.000,00 επξψ, χζηεξα απφ ηε ζρεηηθή αλακφξθσζε, 

κε ζθνπφ ηελ  θάιπςε αληίζηνηρσλ δαπαλψλ. 

10) Τν γεγνλφο φηη ε δαπάλε ηεο ππεξεζίαο δελ μεπεξλά ην φξην ηεο απεπζείαο αλάζεζεο 

ρσξίο ΦΠΑ 

11) Τελ αξηζ. 49/2021 απνθ. Δ.Σ  ηεο «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Δήκνπ Αικσπίαο Α.Ε»  κε 

ηελ νπνία  έγηλε  ε ςήθηζε ηεο  πίζησζεο, χςνπο 3.100,00 επξψ  

12) Τελ απφ 1014-10/11/2021  κειέηε παξνρήο ππεξεζηψλ ηεο ππεξεζίαο  

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

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

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

(Δεκνηηθφ Σπκβνχιην  ηνπ Δήκνπ Αικσπίαο) 



14) Τελ αλάγθε ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ «Ακνηβέο ινηπψλ 

εθηεινχλησλ εηδηθέο ππεξεζίεο κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ ειεχζεξνπ επαγγεικαηία» κε 

ζθνπφ ηελ εθηέιεζε  ελεξγεηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ θαηνρχξσζε ηνπ ζήκαηνο ηεο 

επηρείξεζεο  

15) Τν γεγνλφο φηη ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο  παξνρήο ππεξεζηψλ απνηειεί 

εμεηδηθεπκέλε εξγαζία ,ε νπνία απαηηεί λνκηθέο γλψζεηο θαη δελ κπνξεί λα εθηειεζηεί 

απφ ην ππάξρνλ πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο 

16) Τελ αξηζκ. 1115/06.12.2021 (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 21PROC009677400 21-12-06) 

πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πξνο νηθνλνκηθνχο θνξείο, πεξί ππνβνιήο πξνζθνξάο. 

17) Τελ αξηζκ. 1129/08.12.2021 ππνβιεζείζα πξνζθνξά ηεο επηρείξεζεο κε επσλπκία 

Εκκαλνπειίδεο Εκκαλνπήι, Δηθεγφξνο, κε πξνζθνξά ζηα 2.400,00 επξψ άλεπ ΦΠΑ 

επί ηεο αξρηθήο πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο ζηα 2.500,00 επξψ άλεπ ΦΠΑ  

 

Γηα ην ιφγσ απηφ απαηηείηαη ε παξνρή ηεο ππεξεζίαο «Αμοιβές λοιπών εκηελούνηων 

ειδικές σπηρεζίες με ηην ιδιόηηηα ηοσ ελεύθεροσ επαγγελμαηία» κε ζθνπφ ηελ 

εθηέιεζε  ελεξγεηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ θαηνρχξσζε ηνπ ζήκαηνο ηεο επηρείξεζεο, ε 

νπνία ιφγσ πνζνχ κπνξεί λα αλαηεζεί απεπζείαο. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

Α. Εγθξίλνπκε ηε δηελέξγεηα ηεο ππεξεζίαο «Αμοιβές λοιπών εκηελούνηων ειδικές 

σπηρεζίες με ηην ιδιόηηηα ηοσ ελεύθεροσ επαγγελμαηία» κε ζθνπφ ηελ εθηέιεζε  

ελεξγεηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ θαηνρχξσζε ηνπ ζήκαηνο ηεο επηρείξεζεο, εθηηκψκελεο αμίαο 

2.500,00 επξψ ρσξίο Φ.Π.Α. (3.100,00 κε ΦΠΑ), κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο. 

Β. Εγθξίλνπκε ηελ απφ 1014-10/11/2021  κειέηε παξνρήο ππεξεζηψλ ηεο ππεξεζίαο 

Γ. Αλαζέηνπκε ηελ παξνρή ηεο εξγαζίαο «Αμοιβές λοιπών εκηελούνηων ειδικές σπηρεζίες 

με ηην ιδιόηηηα ηοσ ελεύθεροσ επαγγελμαηία» κε ζθνπφ ηελ εθηέιεζε  ελεξγεηψλ πνπ 

αθνξνχλ ηελ θαηνρχξσζε ηνπ ζήκαηνο ηεο επηρείξεζεο, φπσο εηδηθφηεξα πεξηγξάθεηαη ζηε 

κειέηε παξνρήο ππεξεζηψλ, ζηνλ θν Εκκαλνπήι Εκκαλνπειίδε, Δηθεγφξν θαη ΑΦΜ ΦΦΦΦ, 

κε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, νδφο: Πνιπηερλείνπ 30, Τ.Κ.: 58400, Πφιε: Αξηδαία, ηει.: ΦΦΦΦ, 

έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ  2.400,00 επξψ ρσξίο Φ.Π.Α. (2.976,00 κε ΦΠΑ), χζηεξα απφ ηελ 

ππνβιεζείζα πξνζθνξά. 

 

Γ. Η αλάζεζε αθνξά ππεξεζίεο «Αμοιβές λοιπών εκηελούνηων ειδικές σπηρεζίες με ηην 

ιδιόηηηα ηοσ ελεύθεροσ επαγγελμαηία», κε ζθνπφ ηελ εθηέιεζε  ελεξγεηψλ πνπ αθνξνχλ 

ηελ θαηνρχξσζε ηνπ ζήκαηνο ηεο επηρείξεζεο.  Τν ζήκα απνηειεί άπιν πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν ηνπ θεθαιαίνπ κηαο επηρείξεζεο θαη είλαη απηφ πνπ δεκηνπξγεί ηελ ππεξαμία ηεο 

επηρείξεζεο, θαζφηη δελ ππφθεηηαη ζε θζνξά θαη επηηπγράλεη ηελ δεκηνπξγία θήκεο, 

πειαηείαο θαη δηαθήκηζεο. Απνηειεί δηαθξηηφ ραξαθηεξηζηηθφ ην νπνίν ηνπνζεηεί ηελ 

επηρείξεζε απέλαληη ζηνπο αληαγσληζηέο ηεο θαη νξίδεη ζαθή δηθαηψκαηα ηα νπνία δελ 

κπνξνχλ λα επηθιεζνχλ ή κηκεζνχλ απφ άιινλ. Τν ζήκα δειψλεη ηελ ηαπηφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο θαη κπνξεί λα είλαη είηε ιεθηηθφ κε αλαγξαθή ηεο επσλπκίαο ηνπ δηθαηνχρνπ, 

είηε εηθνληζηηθφ κέζσ ινγφηππνπ είηε ζπλδπαζκφο ηνπο. Η θαηνρχξσζε ζε Επξσπατθφ 

επίπεδν παξέρεη πξνζηαζία ζε φια ηα θξάηε – κέιε ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο κε δεθαεηή 

δηάξθεηα ηζρχνο θαη δπλαηφηεηα αλαλέσζεο ζηελ ιήμε ηεο θάζε δεθαεηίαο. Η δηαδηθαζία ηεο 

θνηλνηηθήο θαηνρχξσζεο πεξηιακβάλεη ηελ επηινγή θιάζεσλ, δειαδή ηελ θαηεγνξία 

ππεξεζηψλ ζηελ νπνία θαηαηάζζεηαη ην ζήκα. Καζφηη νη αλσηέξσ ελέξγεηεο απαηηνχλ 



λνκηθέο γλψζεηο θαη παξαθνινχζεζε θξίλεηαη αλαγθαίν λα ιάβεη ε επηρείξεζε ηηο -

αληίζηνηρεο ππεξεζίεο, φπσο ζπγθεληξσηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάησ: 

 

1. Υπεξεζίεο θαηαρψξεζεο θνηλνηηθνχ ζήκαηνο 

2. Υπεξεζίεο θαηάηαμεο ηνπ Επξσπατθνχ ζήκαηνο ζε θιάζεηο, ελεκέξσζε γηα ηηο 

θαηεγνξίεο ησλ θιάζεσλ 

3. Έιεγρνο δηαζεζηκφηεηαο θιάζεσλ 

4. Υπνβνιή ειεθηξνληθήο αίηεζεο ζηελ νηθεία ππεξεζία ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο κε 

φια ηα δηθαηνινγεηηθά 

5. Έιεγρνο θξηηεξίσλ δεκνζίεπζεο 

6. Επηθνηλσλία κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γξαθείνπ Δηαλνεηηθήο Ιδηνθηεζίαο ηεο 

Ε.Ε, κε ζθνπφ ηηο δηνξζψζεηο, παξαιείςεηο, ζθάικαηα ή αληηξξήζεηο  

7. Ελδερφκελε δηφξζσζε παξαηππηψλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη 

8. Παξαθνινχζεζε ηπρφλ απνθάζεσλ αλαθνπήο θαη δπλαηφηεηα άζθεζεο πξνζθπγήο. 

 

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

νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο 

Σ. Η ακνηβή  ζα θαηαβάιιεηαη κε παξάδνζε-εθηέιεζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ, αλάινγα κε 

ηηο εθηειεζζείζεο εξγαζίεο, χζηεξα απφ ηελ έθδνζε ζρεηηθνχ παξαζηαηηθνχ απφ ηνλ 

ζπλεξγάηε,  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  2.400,00 επξψ, ρσξίο Φ.Π.Α. (2976,00 κε ΦΠΑ). 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ 

 ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ Α.Δ. 

 

 

 

 

 

 

 

 


