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ΘΔΜΑ: Α Π Ο Φ Α  Η ΔΓΚΡΙΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΠΔΤΘΔΙΑ 

ΑΝΑΘΔΗ  ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΣΗ εξγαζίαο «Ακνηβέο Λνηπώλ Δθηεινύληωλ 

εηδηθέο ππεξεζίεο κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ ειεύζεξνπ επαγγεικαηία γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο 

ΜΙΘ», κε ζθνπό ηνλ ζπληνληζκό όισλ ησλ απαξαίηεησλ ελεξγεηώλ πνπ απαηηνύληαη θαη ηελ 

ππνβνιή δηθαηνινγεηηθώλ ζηελ ΔΤΠΑΣΔ 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ 

«ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ Α.Δ.» 

Έρνληαο ππόςε: 

1) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο ηζρύεη ζήκεξα (Κιεηζζέλεο) 

2) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016. 

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. 

00.6117.06 ελεγξάθε πίζησζε 80.000,00 επξώ , κε ζθνπό ηελ  θάιπςε αληίζηνηρσλ 

δαπαλώλ. 

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

αλάζεζεο 

11) Σελ αξηζ. 49/2021 απνθ. Γ.  ηεο «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Γήκνπ Αικσπίαο Α.Δ»  κε ηελ 

νπνία  έγηλε  ε ςήθηζε ηεο  πίζησζεο, ύςνπο 24.986,00 επξώ. 

12) Σελ από 1025-15/11/2021  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 «Ακνηβέο Λνηπώλ 

Δθηεινύληωλ εηδηθέο ππεξεζίεο κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ ειεύζεξνπ επαγγεικαηία γηα 

ηνλ ζπληνληζκό ηωλ ιεηηνπξγηώλ ηεο ΜΙΘ θαη ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ ζηελ 

ΔΤΠΑΣΔ», κε ζθνπό ηνλ ζπληνληζκό όισλ ησλ απαξαίηεησλ ελεξγεηώλ πνπ 

απαηηνύληαη, έηζη ώζηε ε ιεηηνπξγία ηεο Μνλάδαο Ιακαηηθήο Θεξαπείαο λα γίλεηαη 

απξόζθνπηα. 

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

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

επηρείξεζεο 

16) Σελ αξηζκ. 1117/07.12.2021 (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 21PROC009686361  2021-12-07) 

πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πξνο νηθνλνκηθνύο θνξείο, πεξί ππνβνιήο πξνζθνξάο. 

17) Σελ ππνβιεζείζα πξνζθνξά κε αξ.πξση. 1123/08.12.2021 ηεο επηρείξεζεο κε επσλπκία 

Κνζκάο Καλνλίδεο, Μεραληθόο Πεξηβάιινληνο, κε πξνζθνξά ζηα 20.000,00 επξώ άλεπ 

ΦΠΑ επί ηεο αξρηθήο πξνϋπνινγηδόκελεο δαπάλεο ζηα 20.150,00 επξώ άλεπ ΦΠΑ  

 

Γηα ην ιόγσ απηό απαηηείηαη ε παξνρή ηεο εξγαζίαο «Ακνηβέο Λνηπώλ Δθηεινύληωλ εηδηθέο 

ππεξεζίεο κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ ειεύζεξνπ επαγγεικαηία γηα ηνλ ζπληνληζκό ηωλ 

ιεηηνπξγηώλ ηεο ΜΙΘ θαη ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ ζηελ ΔΤΠΑΣΔ», κε ζθνπό ηνλ 

ζπληνληζκό όισλ ησλ απαξαίηεησλ ελεξγεηώλ πνπ απαηηνύληαη, έηζη ώζηε ε ιεηηνπξγία ηεο 

Μνλάδαο Ιακαηηθήο Θεξαπείαο λα γίλεηαη απξόζθνπηα, ε νπνία ιόγσ πνζνύ κπνξεί λα 

αλαηεζεί απεπζείαο. 

 

ΑΠΟΦΑΣΘΖΕΘ  

Α. Δγθξίλνπκε ηε δηελέξγεηα ηεο εξγαζίαο «Ακνηβέο Λνηπώλ Δθηεινύληωλ εηδηθέο 

ππεξεζίεο κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ ειεύζεξνπ επαγγεικαηία γηα ηνλ ζπληνληζκό ηωλ 

ιεηηνπξγηώλ ηεο ΜΙΘ θαη ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ ζηελ ΔΤΠΑΣΔ», κε ζθνπό ηνλ 

ζπληνληζκό όισλ ησλ απαξαίηεησλ ελεξγεηώλ πνπ απαηηνύληαη, έηζη ώζηε ε ιεηηνπξγία ηεο 

Μνλάδαο Ιακαηηθήο Θεξαπείαο λα γίλεηαη απξόζθνπηα, εθηηκώκελεο αμίαο 20.150,00 επξώ 

ρσξίο Φ.Π.Α. (24.986,00 κε ΦΠΑ), κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο. 

Β. Δγθξίλνπκε ηελ από 1025-15/11/2021  κειέηε παξνρήο ππεξεζηώλ ηεο ππεξεζίαο 

Γ. Αλαζέηνπκε ηελ παξνρή ηεο εξγαζίαο ζηνλ θν ΚΑΝΟΝΙΓΗ ΚΟΜΑ, Μεραληθό 

Πεξηβάιινληνο θαη ΑΦΜ ΥΥΥΥ, κε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, νδόο: Λνρ. Παζηά 89, Σ.Κ.: 

58400, Πόιε: ΑΡΙΓΑΙΑ, ηει.: ΥΥΥΥ, έλαληη ηνπ πνζνύ ησλ  20.000,00 επξώ ρωξίο Φ.Π.Α. 

(24.800,00 κε ΦΠΑ), ύζηεξα από ηελ ππνβιεζείζα πξνζθνξά. 

Γ. Η αλάζεζε αθνξά ππεξεζίεο «Ακνηβέο Λνηπώλ Δθηεινύληωλ εηδηθέο ππεξεζίεο κε ηελ 

ηδηόηεηα ηνπ ειεύζεξνπ επαγγεικαηία γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο ΜΙΘ», θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ππεξεζίεο πνπ αθνξνύλ: 

 

Λεηηνπξγία Ηιεθηξνληθνύ Πεξηβαιινληηθνύ Μεηξώνπ 

Πεξηιακβάλεη ηελ παξαθνινύζεζε ηεο πνξείαο έθδνζεο ηεο λέαο Απόθαζεο Έγθξηζεο 

Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ ηεο Μνλάδαο Ιακαηηθήο Θεξαπείαο, κε βάζε ηελ ηζρύνπζα 

λνκνζεζία. 

πγθεθξηκέλα: 



 Καηαρώξεζε ηεο Μειέηεο Πεξηβάιινληνο ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα ηνπ 

Ηιεθηξνληθνύ Πεξηβαιινληηθνύ Μεηξώνπ θαη παξαθνινύζεζε απηήο, 

 πλερήο επηθνηλσλία κε ηε Γηεύζπλζε Πεξηβαιινληηθήο Αδεηνδόηεζεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, 

 πλερήο επηθνηλσλία κε ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Πξνώζεζεο θαη Αδεηνδόηεζεο 

Σνπξηζηηθώλ Δπελδύζεσλ ηνπ Διιεληθνύ Οξγαληζκνύ Σνπξηζκνύ, 

 πλερήο επηθνηλσλία κε ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο πνπ γλσκνδνηνύλ γηα ηε Μειέηε 

Πεξηβάιινληνο θαη 

 πιινγή/ζύληαμε όισλ ησλ απαξαίηεησλ εγγξάθσλ από/γηα δηάθνξεο ππεξεζίεο. 

 

 

Λεηηνπξγία Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Απνβιήηωλ 

Πεξηιακβάλεη ηελ παξαθνινύζεζε ηεο παξαγόκελεο πνζόηεηαο απνβιήησλ ηεο Μνλάδαο 

Ιακαηηθήο Θεξαπείαο. 

πγθεθξηκέλα: 

 Καηαρώξεζε ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα ηνπ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Απνβιήησλ 

θαη παξαθνινύζεζε απηήο, 

 Καηαγξαθή ηεο παξαγόκελεο πνζόηεηαο απνβιήησλ θαη ζύληαμε εηήζηαο έθζεζεο 

απνβιήησλ, 

 πλερήο επηθνηλσλία κε αδεηνδνηεκέλεο επηρεηξήζεηο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ 

θαη 

 πιινγή/ζύληαμε όισλ ησλ απαξαίηεησλ εγγξάθσλ από/γηα δηάθνξεο ππεξεζίεο. 

 

Γηαδηθαζία έθδνζεο ηεο Άδεηαο Υξήζεο Ύδαηνο ηεο ηακαηηθήο πεγήο 

Πεξηιακβάλεη ηελ παξαθνινύζεζε θαη ηνλ ζπληνληζκό ησλ ελεξγεηώλ γηα ηελ έθδνζε ηεο 

Άδεηαο Υξήζεο Ύδαηνο ηεο ηακαηηθήο πεγήο ηεο Μνλάδαο Ιακαηηθήο Θεξαπείαο. 

πγθεθξηκέλα: 

 πλερήο επηθνηλσλία κε ηε Γηεύζπλζε Τδάησλ ΠΚΜ γηα ηελ εμέιημε ηεο πνξείαο 

αδεηνδόηεζεο ηεο ηακαηηθήο πεγήο θαη 

 πιινγή/ζύληαμε όισλ ησλ απαξαίηεησλ εγγξάθσλ από/γηα δηάθνξεο ππεξεζίεο. 

 

Υνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνύ θαιήο ιεηηνπξγίαο 

Πεξηιακβάλεη ηελ παξαθνινύζεζε θαη ηνλ ζπληνληζκό ησλ ελεξγεηώλ γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνύ θαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο Μνλάδαο Ιακαηηθήο Θεξαπείαο. 

πγθεθξηκέλα: 

 πλεξγαζία κε ηνλ αξκόδην Μεραλνιόγν Μεραληθό γηα ηελ έθδνζε ησλ απαξαίηεησλ 

εγγξάθσλ ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηελ ππξαζθάιεηα απηώλ, 

 πλεξγαζία κε ην αξκόδην δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία πνπ 

πξέπεη λα ηεξεζεί γηα ηηο αλαιύζεηο (π.ρ. ιήςε δεηγκάησλ, δηαδηθαζία δεηγκαηνιεςίαο, 

ζέζεηο δεηγκαηνιεςηώλ θιπ), 

 πλεξγαζία κε ηε Γ/λζε Τγείαο ηεο Π.Δ. Πέιιαο ζε ό,ηη αθνξά ηε δηαρείξηζε ησλ 

παξαγόκελσλ αζηηθώλ ιπκάησλ, 



 πιινγή/ζύληαμε όισλ ησλ απαξαίηεησλ εγγξάθσλ από/γηα δηάθνξεο ππεξεζίεο θαη 

 Καηάζεζε πιήξνπο θαθέινπ ζηελ Δηδηθή Τπεξεζία Πξνώζεζεο θαη Αδεηνδόηεζεο 

Σνπξηζηηθώλ Δπελδύζεσλ ηνπ Διιεληθνύ Οξγαληζκνύ Σνπξηζκνύ. 

 

 

Έιεγρνο ηερληθώλ θαη ιεηηνπξγηθώλ πξνδηαγξαθώλ θηηξίωλ θαη εγθαηαζηάζεωλ 

Πεξηιακβάλεη ηνλ πιήξε έιεγρν ηνπ ζπλόινπ ησλ θηηξίσλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο 

Μνλάδαο Ιακαηηθήο Θεξαπείαο, σο πξνο ηελ απαίηεζε γηα ύπαξμε θαη εθαξκνγή, ησλ 

πξνβιεπόκελσλ από ηε λνκνζεζία, πξνδηαγξαθώλ θαη όπνησλ ηξνπνπνηήζεσλ επέιζνπλ. 

πγθεθξηκέλα: 

 Αλάιπζε πξνδηαγξαθώλ αλά θηίξην (πθηζηάκελε θαηάζηαζε), 

 Πξόηαζε γηα αιιαγέο αλά θηίξην (απαηηήζεηο λνκνζεζίαο), 

 πλεξγαζία κε ηνπο αξκόδηνπο κεραληθνύο θαη 

 πιινγή/ζύληαμε όισλ ησλ απαξαίηεησλ εγγξάθσλ από/γηα δηάθνξεο ππεξεζίεο. 

 

 

Πεξηβαιινληηθή παξαθνινύζεζε ηεο Μνλάδαο Ιακαηηθήο Θεξαπείαο θαη ηνπ Μηθξνύ 

Τδξνειεθηξηθνύ ηαζκνύ 

Πεξηιακβάλεη ηελ παξαθνινύζεζε θαη ηνλ ζπληνληζκό ησλ ελεξγεηώλ γηα ηελ εύξπζκε 

ιεηηνπξγία ηόζν ηεο Μνλάδαο Ιακαηηθήο Θεξαπείαο, όζν θαη ηνπ Μηθξνύ Τδξνειεθηξηθνύ 

ηαζκνύ. 

πγθεθξηκέλα: 

 Οξηζκόο αξκνδίνπ πξνζώπνπ γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο ηήξεζεο ησλ 

πεξηβαιινληηθώλ όξσλ, 

 πλεξγαζία κε Μεραλνιόγν Μεραληθό γηα ηελ εθπόλεζε θαη εθαξκνγή αληηππξηθνύ 

ζρεδίνπ πξόιεςεο θαη θαηαζηνιήο ππξθαγηάο, 

 Δμαζθάιηζε πξαγκαηνπνίεζεο ηεο αλαθύθισζεο ησλ ζηεξεώλ απνβιήησλ, 

 Παξνρή ηερληθώλ ζπκβνπιώλ γηα παξεκβάζεηο ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο Μνλάδαο (π.ρ. 

θαζαξηζκόο ξέκαηνο, εθαξκνγή άξδεπζεο ησλ θπηεπηηθώλ εηδώλ θιπ) θαη 

 πλεξγαζία κε δηάθνξεο ππεξεζίεο γηα ηελ επίιπζε ηερληθώλ θαη όρη κόλν, ζεκάησλ 

(π.ρ. Γήκνο Αικσπίαο, ΓΔΤΑ Αικσπίαο, Σκήκα Πεξηβάιινληνο θαη Τδξννηθνλνκίαο 

Π.Δ. Πέιιαο, Γ/λζε Σερληθώλ Έξγσλ Π.Δ. Πέιιαο, Γαζαξρείν Αξηδαίαο, Αξραηνινγία 

θιπ) θαη 

 πιινγή/ζύληαμε όισλ ησλ απαξαίηεησλ εγγξάθσλ από/γηα δηάθνξεο ππεξεζίεο. 

 

πληνληζκό ζεκάηωλ ζρεηηθά κε ηε δαζηθή λνκνζεζία 

Πεξηιακβάλεη ηνλ ζπληνληζκό ησλ ελεξγεηώλ γηα ηελ επίιπζε ησλ ζεκάησλ ζρεηηθά κε ηηο 

εθηάζεηο, νη νπνίεο δηέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο. 

πγθεθξηκέλα: 

 πλεξγαζία κε ηνλ αξκόδην ηνπνγξάθν γηα ηελ αθξηβή απνηύπσζε ηνπ είδνπο ησλ 

εθηάζεσλ εληόο ησλ νξίσλ ηδηνθηεζίαο ηεο Μνλάδαο Ιακαηηθήο Θεξαπείαο, 

 πλεξγαζία κε ην Γαζαξρείν Αξηδαίαο θαη ηε Γ/λζε Γαζώλ ηεο Π.Δ. Πέιιαο θαη 



 πιινγή/ζύληαμε όισλ ησλ απαξαίηεησλ εγγξάθσλ από/γηα δηάθνξεο ππεξεζίεο. 

 

 

πληνληζκό γηα ην ζέκα ηεο γεθύξωζεο ηωλ 2 Σνκέωλ 

Πεξηιακβάλεη ηνλ ζπληνληζκό ησλ ελεξγεηώλ γηα ηελ έθδνζε ηεο έγθξηζεο ζρεηηθά κε ηε 

γεθύξσζε ησλ 2 Σνκέσλ (Σνκέαο Α θαη Σνκέαο Β) ηεο Μνλάδαο Ιακαηηθήο Θεξαπείαο. 

πγθεθξηκέλα: 

 πλεξγαζία κε ηελ αξκόδηα ππεξεζία θαη 

 πιινγή/ζύληαμε όισλ ησλ απαξαίηεησλ εγγξάθσλ από/γηα δηάθνξεο ππεξεζίεο. 

 

Τπνζηήξημε ελεξγεηώλ ζρεηηθά κε έξγα δηεπζέηεζεο ηνπ ξέκαηνο 

Πεξηιακβάλεη ηελ ππνζηήξημε ησλ ελεξγεηώλ γηα ηελ δηεπζέηεζε έξγσλ πνπ αθνξνύλ ην 

ξέκα ηεο Μνλάδαο Ιακαηηθήο Θεξαπείαο. 

πγθεθξηκέλα: 

 πλεξγαζία κε ηνλ αξκόδην κειεηεηή γηα ηελ νξγάλσζε ησλ ελεξγεηώλ ζρεηηθά κε ηνλ 

δηαγσληζκό θαηαζθεπήο ησλ απαηηνύκελσλ έξγσλ δηεπζέηεζεο ηνπ ξέκαηνο, 

 Τπνβνήζεζε ηεο επηρείξεζεο γηα ηηο δηαδηθαζίεο δηαγσληζκνύ ησλ έξγσλ δηεπζέηεζεο 

ηνπ ξέκαηνο θαη 

 πιινγή/ζύληαμε όισλ ησλ απαξαίηεησλ εγγξάθσλ από/γηα δηάθνξεο ππεξεζίεο. 

 

 

Δπηθνηλωλία κε ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Πξνώζεζεο θαη Αδεηνδόηεζεο Σνπξηζηηθώλ 

Δπελδύζεωλ ηνπ Διιεληθνύ Οξγαληζκνύ Σνπξηζκνύ 

Πεξηιακβάλεη ηηο επαθέο (π.ρ. ηειέθσλν, e-mail, αιιεινγξαθία, θπζηθή παξνπζία ζηελ έδξα 

ηεο ΔΤΠΑΣΔ θιπ) κε ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Πξνώζεζεο θαη Αδεηνδόηεζεο Σνπξηζηηθώλ 

Δπελδύζεσλ ηνπ Διιεληθνύ Οξγαληζκνύ Σνπξηζκνύ γηα ηελ ππνβνιή δηθαηνινγεηηθώλ, 

ηερληθώλ εθζέζεσλ, αλαιύζεσλ, πηζηνπνηεηηθώλ αιιά γηα νπνηνδήπνηε επηπιένλ ζέκα 

πξνθύςεη ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηεο Μνλάδαο Ιακαηηθήο Θεξαπείαο. 

 

πληνληζκό δηαδηθαζίαο γηα ηε δηεπζέηεζε δεηεκάηωλ ζρεηηθά κε ηηο ρξήζεηο δηαθόξωλ 

θηηξίωλ 

Πεξηιακβάλεη ηνλ ζπληνληζκό ησλ ελεξγεηώλ γηα ηε δηεπζέηεζε δεηεκάησλ ζρεηηθά κε ηηο 

ρξήζεηο δηαθόξσλ θηηξίσλ ηεο Μνλάδαο Ιακαηηθήο Θεξαπείαο. 

πγθεθξηκέλα: 

 πλεξγαζία κε ηνπο αξκόδηνπο κειεηεηέο γηα ελεκέξσζή ηνπο θαη ππόδεημεο ησλ 

απαηηνύκελσλ παξεκβάζεσλ, 

 πλεξγαζία κε ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο (π.ρ. ππεξεζία δόκεζεο ΔΤΠΑΣΔ, ππεξεζία 

δόκεζεο Γήκνπ Αικσπίαο) θαη 

 πιινγή/ζύληαμε όισλ ησλ απαξαίηεησλ εγγξάθσλ από/γηα δηάθνξεο ππεξεζίεο. 

 



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  20.000,00 επξώ ρσξίο Φ.Π.Α. (24.800,00 κε ΦΠΑ) 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ 

 ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ Α.Δ. 

 

 

ΜΠΑΣΗ ΥΡΗΣΟ 


