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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.6/ 2020 Θέμα: 6ο  

Συγκρότηση επιτροπής ενστάσεων  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 6ο θέμα 
ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου: 
 
Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 266 σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 257 
του Ν. 3463/2006 και την παρ. 2 του άρθρου 8 του κανονισμού διαχείρισης της 
εταιρίας η πρόσληψη προσωπικού, η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, καθώς και 
η σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργων, προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών από τις 
δημοτικές ή κοινοτικές ανώνυμες εταιρείες του άρθρου 266 του Δημοτικού και 
Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006), όπως και η συγκεκριμένη ,  διενεργούνται βάσει 
των αντίστοιχων κανόνων που ισχύουν για τους Ο.Τ.Α. 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11 του ν 4412/2016, για την εξέταση των 
προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της 
αναθέτουσας αρχής, συγκροτείται χωριστό γνωμοδοτικό όργανο τριμελές ή 
πενταμελές (επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων), τα μέλη του οποίου είναι 
διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου που είναι αρμόδιο για τα 
υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία της ανάθεσης (αξιολόγησης 
προσφορών κλπ). 
Η επιχείρηση λοιπόν προκειμένου να εκπληρώσει τις παραπάνω προϋποθέσεις και 
επειδή  οι διαθέσιμοι υπάλληλοι με σχέση εργασίας Αορίστου χρόνου  που απασχολεί  
δεν επαρκούν  για την συγκρότηση της ανωτέρω επιτροπής για το έτος 2020, με το 
αριθ. Πρωτ. 8/03.01.2020 έγγραφο της έκανε αίτημα στη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ για την υπόδειξη τριών υπαλλήλων   της 
Δημοτικής επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αλμωπίας ως βασικούς και τριών 
ως αναπληρωματικούς, για τη συμπλήρωση συγκρότησης της επιτροπής 
αξιολόγησης ενστάσεων για το έτος 2020 σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 
4412/2016. 
Η Δημοτική επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αλμωπίας με το αριθ. Πρωτ. 
27/09.01.2020 έγγραφο της μας υπέδειξε τους εξής υπαλλήλους: 

1. Βασιλειάδης Χρήστος 

2. Καλκαβούρη Αλεξάνδρα 

3. Παυριανίδου Ελευθερία 

με αναπληρωματικούς τους: 
1. Γκιαβουροπούλου Δήμητρα 

2. Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος 

3. Νάνος Γεώργιος 
 

Προτείνω να συγκροτηθεί η επιτροπή με τα παραπάνω άτομα ως έχει. 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη του τις 

παραπάνω διατάξεις του ν. 4412/2016 και τα σχετικά έγγραφα και το άρθρου 28 του 

κανονισμού Διαχείρισης της εταιρίας περί αντιστοιχίας οργάνων λήψης αποφάσεων, 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 



1. Συγκροτεί τριμελή Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων για το έτος 2020 ύστερα 
από σχετικό αίτημα της επιχείρησης για υπόδειξη υπαλλήλων από την Δημοτική 
επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αλμωπίας, ως εξής: 
4. Βασιλειάδης Χρήστος 

5. Καλκαβούρη Αλεξάνδρα 

6. Παυριανίδου Ελευθερία 

με αναπληρωματικούς τους: 
4. Γκιαβουροπούλου Δήμητρα 

5. Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος 

6. Νάνος Γεώργιος 
 

 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. Αριθ. 6/2020 
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 


