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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της αριθ. 1 /22-01-2020  Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Λουτρά Λουτρακίου  Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας 
Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου με  διακριτικό τίτλο 
«Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε» 
 
Αριθ. Αποφ.2/ 2020 Θέμα: 2ο  

Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής 
προμηθειών  στα πλαίσια του Ν. 4412/2016 

 
 

Στα Λουτρά Δήμου Αλμωπίας  και στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Λουτρά Λουτρακίου  Μονομετοχικής Δημοτικής 
Ανώνυμης Εταιρίας Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου, με 
διακριτικό τίτλο  «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», που 
έχει έδρα στα Λουτρά του Δήμου Αλμωπίας,  με αρ.ΜΑΕ 69112/57/β09/16 και 
Α.Φ.Μ. 090090279 της Δ.Ο.Υ. Αριδαίας, σήμερα 22 Ιανουαρίου  2020, ημέρα της 
εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ συγκεντρώθηκε το   Διοικητικό  Συμβούλιο 
της  Εταιρίας, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 39/17-01-2020 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου της, που δόθηκε στον καθένα  Σύμβουλο,  σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 25 του καταστατικού της εταιρίας όπως  ισχύει σήμερα, για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στο παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία (παρ. 2 του άρθρου 26 του 
καταστατικού της εταιρίας) δεδομένου ότι σε σύνολο  εννέα  (9) μελών βρέθηκαν 
παρόντα εννέα (9) μέλη δηλαδή : 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. Μπάτσης Χρήστος 
2. Λιούγας Δημήτριος 
3. Ούτσκας Πέτρος 
4. Λούγκα Ευστρατία 
5. Τζέκου Χριστίνα 
6. Αδραμάνης Αθανάσιος 
7. Μαγγίρη Γεωργία 
8. Μίχου Μαρία 
9. Θεοδωρίδης Αναστάσιος 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
 Κανένας 

 
 



Ο Πρόεδρος του  Δ.Σ της  εταιρίας ύστερα από τη διαπίστωση νόμιμης απαρτίας 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην εισήγησή του  για  το 2ο θέμα 
ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου: 
 
Σύμφωνα  με το άρθρο 221 παρ. 11β του Ν.4412/2016 για την παρακολούθηση και 
την παραλαβή της σύμβασης προμηθειών συγκροτούνται τριμελείς ή πενταμελείς 
Επιτροπές παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου. 
Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου 
της σύμβασης, προβαίνοντας σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και 
επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον 
προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκωσα εκτέλεση όλων των όρων 
της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη 
λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Οι επιτροπές 
αυτές δύναται να προκύπτουν από κλήρωση . 
Καθώς στη Δημοτική Επιχείρηση μας για το έτος 2020, θα διενεργηθούν προμήθειες 
απαιτείται βάση του Ν. 4412/2016 να συγκροτηθεί η ανωτέρω επιτροπή για την 
παρακολούθηση - παραλαβή των συμβάσεων που θα συναφθούν.  
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εισηγείται προς το Δ.Σ., να προβεί στην 
συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής από 3 υπάλληλους βασικούς της επιχείρησης 
ως εξής: 
α) Κώτσος Χρήστος, κλάδου  ΥΕ,  ως Πρόεδρος επιτροπής, με αναπληρωτή αυτού 
τον Παπαπέτρο Σταύρο, κλάδου ΔΕ. 
β) Κοσμάς Ιωάννης, κλάδου ΥΕ, ως μέλος με αναπληρωτή αυτού τον Σιδηρόπουλο 
Θεόφιλο, κλάδου ΥΕ.           
γ) Κοτζάς Απόστολος κλάδου ΔΕ,  ως μέλος με αναπληρωτή αυτού τον Ανδρεάδη 
Ιωάννη, κλάδου ΔΕ.           
 
Παρακαλούμε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και λαμβάνοντας υπόψη τις 

διατάξεις του ν. 4412/2016 και μετά από διεξοδική συζήτηση ομόφωνα 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει τη συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής 

προμηθειών  στα πλαίσια του Ν. 4412/2016 ως εξής: 

 
α) Κώτσος Χρήστος, κλάδου  ΥΕ,  ως Πρόεδρος επιτροπής, με αναπληρωτή αυτού 
τον Παπαπέτρο Σταύρο, κλάδου ΔΕ. 
β) Κοσμάς Ιωάννης, κλάδου ΥΕ, ως μέλος με αναπληρωτή αυτού τον Σιδηρόπουλο 
Θεόφιλο, κλάδου ΥΕ.           
γ) Κοτζάς Απόστολος κλάδου ΔΕ,  ως μέλος με αναπληρωτή αυτού τον Ανδρεάδη 
Ιωάννη, κλάδου ΔΕ.           



Η επιτροπή είναι αρμόδια και για την παρακολούθηση - παραλαβή 

συμβάσεων που θα συναφθούν με το νόμο 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα 

Ν4605/2019, μέχρι τη λήξη του οικ. έτους 2020. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. Αριθ. 2/2020 
 
Αφού  συντάχθηκε  και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό , υπογράφεται ως εξής: 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                            Τα Μέλη 
Ακριβές Αντίγραφο 
Λουτρά  22/01/2020 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  Δ.Σ 
 

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 


