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Θ Ε Μ Α 9ο :΄Εγκριση τεχνικής έκθεσης συντήρησης, ελέγχου ποιότητας ύδατος
         κολυμβητικών δεξαμενών Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λουτρακίου.

Η Οικονομική Επιτροπή σήμερα την 11η  του μηνός Μαϊου του έτους 2021,
ημέρα της εβδομάδος  Τρίτη και ώρα 09:00 (έναρξη) έως 09:30 (λήξη) συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση,  δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με
την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (κατεπείγοντα μέτρα κατά του
κορωνοϊού),  μετά  την  υπ'  αριθμ.  6814/07-05-2021  πρόσκληση,  του  Προέδρου  κ.
Γκιώνη Αλκ. Γεωργίου - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε
ένα  μέλος  της,  καθώς  και  στους  Προέδρους  των   Συμβουλίων  των  Κοινοτήτων,
προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7)
μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα επτά (7).

Δήλωσαν  συμμετοχή  οι:1.Γκιώνης  Αλκ.  Γεώργιος  –  Δήμαρχος  –  Πρόεδρος,
2.Σακελλαρίου  Αναστάσιος,  3.Παπαθανασίου  Αθανάσιος,  4.Κορδαλή  Σωτηρία,
5.Μουζάκης  Αθανάσιος,  6.Γλυκοφρύδης  Ιωάννης  στη  θέση  του  τακτικού
Σταυρόπουλου Κων/νου ο οποίος απουσιάζει, 7.Γεωργίου Αθανάσιος.

Δεν δήλωσαν συμμετοχή  οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων.

Συζητουμένου του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος έθεσε
υπόψη  των  μελών  της  Οικονομικής  Επιτροπής  τον  οικείο  φάκελο  στον  οποίο
περιλαμβάνονται τα εξής :

1.Οι διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 4  του  Δ.Κ.Κ. όπως κυρώθηκε με το
άρθρο  πρώτο  του  ν.  3463/2006  και  αντικαταστάθηκε  με  το  άρθρο  95  του  ν.
4674/2020 ‘’Σύνταξη και θεώρηση μελετών των ΟΤΑ  Α΄ βαθμού’’.

2.Η υπ΄αριθμ. 6216/27-04-2021  τεχνική έκθεση – προϋπολογιστικός πίνακας
της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου
για την παροχή της υπηρεσίας συντήρησης των δύο κολυμβητικών δεξαμενών του
Δημοτικού  Κολυμβητηρίου  Λουτρακίου,  ελέγχου  της  ποιότητας  του ύδατος  αυτών,
καθώς  και  ελέγχου  της  γενικότερης  λειτουργίας  τους,  προϋπολογισμού  δαπάνης
19.195,00  €  και  προστιθεμένου  του  ΦΠΑ  εξ  €   4.606,80  συνολικής  δαπάνης
23.801,80 €, με όριο πληρωμής το τρέχον έτος 2021 το ποσόν των 15.146,60 €.

3.Ο  δημοτικός  προϋπολογισμός  τρέχοντος  έτους  στον  οποίο  προβλέπεται
πίστωση για την ανωτέρω  υπηρεσία Κ.Α.  15-6262.004

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις
του άρθρου 72 του ν.  3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   -   Ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει την υπ΄αριθμ. 6216/27-04-2021   τεχνική έκθεση – προϋπολογιστικό
πίνακα της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού για
την  παροχή  της  υπηρεσίας  συντήρησης,  ελέγχου  ποιότητας  ύδατος  των
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κολυμβητικών  δεξαμενών  του  Δημοτικού  Κολυμβητηρίου  Λουτρακίου,
προϋπολογισμού δαπάνης 19.195,00 € και προστιθεμένου του ΦΠΑ εξ € 4.606,80
συνολικής δαπάνης  23.801,80 €, η οποία έχει ως ακολούθως :

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η    Ε Κ Θ Ε Σ Η
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :

Με την  παρούσα  Τεχνική  Έκθεση προβλέπεται  η  εκτέλεση  της  υπηρεσίας
συντήρησης  των  δύο  κολυμβητικών  δεξαμενών  του  Δημοτικού  Κολυμβητηρίου
Λουτρακίου, ελέγχου της ποιότητας του ύδατος αυτών, καθώς επίσης  ελέγχου της
γενικότερης  λειτουργίας  τους.  Ειδικότερα,  προβλέπεται η  συντήρηση των
συστημάτων λειτουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών (σύστημα ανακυκλοφορίας,
δοσομετρικές αντλίες, σωληνώσεις, φίλτρα - προφίλτρα, βάνες, χλωριωτές, πίνακες
ελέγχου), καθώς και η εκτέλεση σειράς λοιπών εργασιών (καθαριότητα -  σκούπισμα
των  δεξαμενών,  καθαριότητα  πλακιδίων  των  τοιχωμάτων  και  του  πυθμένα  των
δεξαμενών, αντίστροφες πλύσεις μετά τα σκουπίσματα, καθάρισμα των προφίλτρων,
παρακολούθηση της θερμοκρασίας του νερού των δεξαμενών, ρύθμιση της χημικής
ισορροπίας του νερού).

2.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ :

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
(σε €υρώ)

ΔΑΠΑΝΗ
(σε €υρώ)

1.

Υπηρεσία συντήρησης, ελέγχου
ποιότητας ύδατος των δύο

κολυμβητικών δεξαμενών του
Δημοτικού Κολυμβητηρίου

Λουτρακίου

μήνας 11 1.745,00 19.195,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 19.195,00

Φ.Π.Α. 24% 4.606,80

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 23.801,80

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΝΑ ΜΗΝΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΝΑ ΕΤΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ
(€υρώ/μονάδα)

ΣΥΝΟΛΙ
ΚΗ

ΔΑΠΑΝ
Η

(σε
€υρώ)

Επίσκεψη - Εργασία Τεχνικού 12 132 110,00
14.520,0

0

Επίσκεψη - Επίβλεψη
Χημικού Μηχανικού

1 11 255,00 2.805,00

Χημική Ανάλυση Ύδατος 2 22 85,00 1.870,00

3.ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ :

Η  υπηρεσία  συντήρησης  και  ελέγχου  της  ποιότητας  του  ύδατος  των
κολυμβητικών  δεξαμενών  (25  και  50  μέτρων)  του  Δημοτικού  Κολυμβητηρίου
Λουτρακίου, θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

ΓΕΝΙΚΕΣ Εργασίες



Ο ανάδοχος και η αρμόδια Δ/νση του Δήμου θα έχουν συνεχή συνεργασία,
προκειμένου να καθορίζονται οι βέλτιστες συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών.

Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  προβαίνει  στον  εβδομαδιαίο,  κατ’  ελάχιστο,
καθαρισμό  των  δύο  κολυμβητικών  δεξαμενών.  Ο  καθαρισμός  θα  γίνεται  με
αυτόματους καθαριστές αλλά και με χειροκίνητους, αν αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Επίσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις παρακάτω εργασίες:
 Έλεγχο της ποιότητας του ύδατος των δύο κολυμβητικών δεξαμενών, τρεις (3)

φορές την εβδομάδα.
 Έλεγχο των δοσομετρικών αντλιών των χημικών και επιτόπια επισκευή, αν αυτό

είναι εφικτό (μη συμπεριλαμβανομένου του κόστους των ανταλλακτικών).
 Έλεγχο των υπολογιστών μέτρησης ΡΗ και χλωρίου (REDOX) και ρύθμισή τους,

αν αυτό απαιτείται.
 Μέτρηση των τιμών του χλωρίου και του ΡΗ των δύο κολυμβητικών δεξαμενών,

σε καθημερινή βάση, με δικά του ηλεκτρονικά πιστοποιημένα μέσα.
 Οργάνωση των χλωριώσεων σοκ των κολυμβητικών δεξαμενών.

Εργασίες ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 Έλεγχος,  συντήρηση  του  εξοπλισμού  των  συστημάτων  ανακυκλοφορίας  του

νερού  και,  σε  περίπτωση  βλαβών,  άμεση  αποκατάστασή  τους  (μη
συμπεριλαμβανομένου του κόστους των ανταλλακτικών).

 Έλεγχος διαρροών, σωληνώσεων, δεξαμενών και στηριγμάτων σωληνώσεων.
 Έλεγχος των βανών των δεξαμενών.
 Έλεγχος των φίλτρων των δεξαμενών (άμμος, διαρροές, τρύπες, κ.τ.λ.).
 Συντήρηση του δικτύου αποχέτευσης των δεξαμενών.
 Έλεγχος και συντήρηση του συνόλου των οργάνων που σχετίζονται με την καλή

λειτουργία των δεξαμενών.
 Εκτέλεση αντίστροφων πλύσεων μετά τα σκουπίσματα, μία φορά την εβδομάδα

τουλάχιστον.
 Εκτέλεση καθαρισμού προφίλτρων, όταν αυτά βουλώνουν και δυσκολεύουν την

ανακυκλοφορία του νερού.

ΧΗΜΙΚΕΣ Αναλύσεις
Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  πραγματοποιεί  χημικές  αναλύσεις  σε  Πιστοποιημένο
Εργαστήριο, ανά δεκαπενθήμερο, για τις παρακάτω παραμέτρους:
 Ελεύθερο χλώριο σε ppm
 ΡΗ
 OMX 370 C σε cfu/ml
 Ε.coli  σε cfu/100ml
 Ολικά κολοβακτηριοειδή cfu/100ml
 Εντερόκοκκοι εντερικής προέλευσης cfu/100ml

ΑΠΑΙΤΗΤΑ Στοιχεία
 Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέσει Χημικό Μηχανικό, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος

για τη χημική ισορροπία του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών και για τον λόγο
αυτό θα πρέπει  να παραδώσει   αντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος
αυτού κατά την υπογραφή της σύμβασης.

 Ο  ανάδοχος  θα  πρέπει  να  έχει  εκτελέσει  τρεις  (3),  τουλάχιστον,  συμβάσεις
συντήρησης κολυμβητικών δεξαμενών δημόσιου ή δημοτικού κολυμβητηρίου κατά



την τελευταία πενταετία.
Όλα  τα  ανωτέρω  απαιτούνται  για  την  καλύτερη  εκτέλεση  της  υπηρεσίας

συντήρησης των κολυμβητικών δεξαμενών, καθώς και για τη διασφάλιση της άρτιας
λειτουργίας τους.

ΓΕΝΙΚΕΣ Υποχρεώσεις
 Ο  ανάδοχος  οφείλει  να  προσφέρει  τις  παραπάνω  υπηρεσίες, προκειμένου

να  αποφευχθεί  η  αλλοίωση  των  χαρακτηριστικών  του  ύδατος  (χλώριο,  PH,
διαύγεια,  θερμοκρασία)  και  να  συνεχιστεί  η  απρόσκοπτη  λειτουργία  των
κολυμβητικών δεξαμενών.

 Ο  ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει εγγράφως για οποιαδήποτε βλάβη εκτιμά ότι
πιθανόν  να  προκύψει  ή  προέκυψε  κατά  τη  λειτουργία  των  κολυμβητικών
δεξαμενών,  για  την  έκτασή  της  ή  για  θέμα  ασφάλειας  που  μπορεί  να
παρουσιαστεί, καθώς και για το κόστος και το χρόνο επισκευής.

 Οι  εργασίες  επισκευής  ή  αντικατάστασης  μηχανημάτων  και  η  προμήθεια  των
απαραίτητων υλικών θα βαρύνει τον Δήμο.

 Σε  περίπτωση  σοβαρών  βλαβών  ή  ειδικών  απαιτήσεων,  λόγω  απρόβλεπτων
καταστάσεων, ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει την υποστήριξή του. Επίσης,
σε  περίπτωση  έκτακτων  βλαβών  οφείλει  να  ανταποκρίνεται  και  να  παράσχει
άμεσα εξυπηρέτηση καθημερινά και καθ’ όλο το 24ωρο (συμπεριλαμβανομένων
των Σαββατοκύριακων και των αργιών).

 Όλες  οι  τροφοδοτήσεις  και  οι  μετρήσεις  των  χημικών  θα  καταγράφονται
καθημερινά σε ηλεκτρονικό βιβλίο, ώστε να υπάρχει πάντοτε διαθέσιμο αρχείο.
Στο  συγκεκριμένο  αρχείο  θα  καταγράφονται  οι  καθημερινές  μετρήσεις  και  θα
αναφέρονται  τυχόν  παρατηρήσεις  του  εντεταλμένου  προσωπικού  του
Κολυμβητηρίου.

 Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει και ηλεκτρονικό αρχείο όλων των επισκευών των
συστημάτων  λειτουργίας  των  κολυμβητικών  δεξαμενών,  το  οποίο  θα  τηρείται
χρονολογικά και θα παραμένει στο Κολυμβητήριο.

 Τα παραπάνω ηλεκτρονικά αρχεία πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμα τόσο από
το εντεταλμένο προσωπικό του Κολυμβητηρίου όσο και από τον ανάδοχο και σ’
αυτά θα συμπληρώνει ο καθένας τις μετρήσεις και τις παρατηρήσεις του. Με την
ολοκλήρωση κάθε μήνα ο Δήμος θα εκτυπώνει τα αρχεία και θα τα αρχειοθετεί.

 Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  ενεργοποιήσει  τα  ηλεκτρονικά  αρχεία  και  να
εκπαιδεύσει  το  εντεταλμένο  προσωπικό  του  Κολυμβητηρίου,  ώστε  να  τα
διαχειρίζονται και οι δύο πλευρές.

Επισημαίνεται ότι το σύνολο των εργασιών θα ανατεθεί σ’ έναν ανάδοχο, ήτοι
σ’ αυτόν που θα δώσει προσφορά για  το σύνολο των απαιτήσεων της Τεχνικής
Έκθεσης και όχι για μέρος αυτής.

Η  προετοιμασία,  ανάθεση,  σύναψη  και  εκτέλεση  της  εν  λόγω  σύμβασης
παροχής υπηρεσιών, η οποία θα έχει έναρξη ισχύος την ημερομηνία υπογραφής της
από τα συμβαλλόμενα μέρη και συνολική διάρκεια ισχύος έντεκα (11) μήνες, διέπεται
από:
1.Τον Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/08-06-2006, τ.Α’) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων».
2.Τον Ν. 3731/2008 (Φ.Ε.Κ. 263/23-12-2008, τ.Α’) «Αναδιοργάνωση της Δημοτικής
Αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
3.Τον  Ν.  3852/2010  (Φ.Ε.Κ.  87/07-06-2010,  τ.Α’)  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της



Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4.Τον  N.  4555/2018  (Φ.Ε.Κ.  133/19-07-2018,  τ.Α')  «Μεταρρύθμιση  του  θεσμικού
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της
Συμμετοχής  -  Βελτίωση της  οικονομικής  και  αναπτυξιακής  λειτουργίας  των Ο.Τ.Α.
[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]  -  Ρυθμίσεις  για  τον  εκσυγχρονισμό  του  πλαισίου
οργάνωσης  και  λειτουργίας  των ΦΟΔΣΑ -  Ρυθμίσεις  για  την  αποτελεσματικότερη,
ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και
την  πολιτογράφηση -  Λοιπές  διατάξεις  αρμοδιότητας  Υπουργείου  Εσωτερικών  και
άλλες διατάξεις».
5.Τον  Ν.  4412/2016  (Α’  147)  “Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και
Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις  Οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και  2014/25/ΕΕ)”,  όπως  έχει
συμπληρωθεί,  τροποποιηθεί  και  ισχύει  με  τις  διατάξεις  του  Ν.  4782/2021  (Α’ 36)
“Εκσυγχρονισμός,  απλοποίηση  και  αναμόρφωση του  ρυθμιστικού  πλαισίου  των
δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας
και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία”.
6.Τον  Ν.  4270/2014  (Α’  143)  «Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  εποπτείας
(ενσωμάτωση της  Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
7.Το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (Α’ 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
8.Τον  Ν.  4013/2011  (Α’  204)  «Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων
Συμβάσεων  και  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  -
Αντικατάσταση  του  έκτου  κεφαλαίου  του  Ν.  3588/2007  (πτωχευτικός  κώδικας)  -
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
9.Τον  Ν.  3861/2010  (Α’  112)  «Ενίσχυση  της  διαφάνειας  με  την  υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και  πράξεων των κυβερνητικών,  διοικητικών και  αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
10.Τον Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
11.Το Π.Δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
12.Την  υπ’  αριθ.  57654/2017  (Β’  1781)  Απόφαση  του  Υπουργού  Οικονομίας  και
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)  του  Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης».

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των #19.195,00# €υρώ
και συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, εκ #4.606,80# €υρώ, στο συνολικό ποσό
των  #23.801,80#  (είκοσι  τριών  χιλιάδων,  οκτακοσίων  ενός  €υρώ  και  ογδόντα
λεπτών).

Το ανωτέρω ποσό θα κατανεμηθεί στο τρέχον οικονομικό έτος 2021 και στο
επόμενο οικονομικό έτος 2022 ως ακολούθως:
 Στο τρέχον οικονομικό έτος 2021 ποσό #15.146,60# (δεκαπέντε χιλιάδων, εκατόν

σαράντα έξι €υρώ και εξήντα λεπτών) και
 Στο επόμενο οικονομικό έτος 2022 το υπολειπόμενο ποσό των #8.655,20# (οκτώ

χιλιάδων, εξακοσίων πενήντα πέντε €υρώ και είκοσι λεπτών).
Η χρηματοδότηση θα γίνει από πόρους του Δήμου και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15

- 6262.004 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του, με τίτλο «Συντήρηση,
έλεγχος  ποιότητας  ύδατος  κολυμβητικών  δεξαμενών  Δημοτικού  Κολυμβητηρίου
Λουτρακίου».

Ο ανάδοχος υποχρεούται:
 Να τηρεί τη νομοθεσία που αφορά την εργασία (Εργατική Νομοθεσία), τις νόμιμες



ασφαλιστικές καλύψεις, τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων του,
τις λοιπές κοινωνικές παροχές,  αποζημιώσεις,  φόρους, κ.λ.π.,  θα ευθύνεται δε
έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει
από τα ανωτέρω.

 Να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις απέναντι στο Δημόσιο, τους ασφαλιστικούς
φορείς και κάθε τρίτο.

 Να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων του και
να  είναι  αποκλειστικός  και  μόνος  υπεύθυνος,  ποινικά  και  αστικά,  για  κάθε
ατύχημα που τυχόν συμβεί στο προσωπικό του.

Επίσης,  υποχρεούται  και  είναι  ο  μόνος  υπεύθυνος  για  την  αποκατάσταση
κάθε είδους ζημίας ή βλάβης που θα προκληθεί στις κτιριακές εγκαταστάσεις ή στους
λοιπούς  χώρους  ή  στον  εξοπλισμό  του  Κολυμβητηρίου  ή  στο  προσωπικό  ή  σε
οποιονδήποτε τρίτο, εφόσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα των εργαζομένων ή των
εργασιών του.

Οι υπηρεσίες θα παραλαμβάνονται τμηματικά, ανά ημερολογιακό μήνα, με τη
σύνταξη  Πρωτοκόλλου  Οριστικής  Ποιοτικής  και  Ποσοτικής  Παραλαβής  από  την
αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Δήμου.

Την παροχή της υπηρεσίας συντήρησης - ελέγχου της ποιότητας του ύδατος
των  δεξαμενών  κολύμβησης  του  Δημοτικού  Κολυμβητηρίου  Λουτρακίου  θα
παρακολουθεί και θα εποπτεύει ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας,
Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου, ο οποίος ορίζεται ως «Υπεύθυνος
Παρακολούθησης» εκτέλεσης της σύμβασης και ο οποίος θα βεβαιώνει την άρτια και
προσήκουσα  παροχή  της  υπηρεσίας,  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  σύμβασης.
Επιπλέον, θα δύναται να παρέχει κατευθύνσεις και υποδείξεις στον ανάδοχο και να
διατυπώνει εγγράφως τυχόν παρατηρήσεις ή ενστάσεις, τις οποίες θα θέτει υπόψη
της Επιτροπής Παραλαβής.

Η  πληρωμή  του  αναδόχου  θα  γίνεται  σε  μηνιαία  βάση  από  την  Δ/νση
Οικονομικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου,  κατόπιν  προσκόμισης  των  νόμιμων
δικαιολογητικών.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 137/2021

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος Τα Μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής 1.Σακελλαρίου Αναστάσιος

2.Κορδαλή Σωτηρία

3.Παπαθανασίου Αθανάσιος
   Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης

4.Μουζάκης Αθανάσιος

5.Γλυκοφρύδης Ιωάννης

6.Γεωργίου Αθανάσιος
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