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ΑΠΟΠΑΜΑ 

 
Απφ ην Πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 1 /29-01-2021  πλεδξίαζεο ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

ηεο Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Μνλνκεηνρηθήο Δεκνηηθήο Αλψλπκεο Εηαηξίαο 

Αμηνπνίεζεο Δεκνηηθψλ Αθηλήησλ Λνπηξψλ Λνπηξαθίνπ κε  δηαθξηηηθφ ηίηιν 

«Λοςηπά Λοςηπακίος Γήμος Αλμωπίαρ Α.Δ» 

 

Απιθ. Αποθ.5/ 2021 Θέμα: 5
ο
  

πγθξφηεζε επηηξνπήο παξαιαβήο έξγσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Ν. 

4412/2016 

 

ήκεξα 29 Ηανοςαπίος 2021, εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 17:00 κ.κ, (θαηφπηλ 

έγγξαθεο ελεκέξσζεο γηα θαζπζηέξεζε έλαξμεο ηεο ζπλεδξίαζεο), ζπλήιζε ην 

Δηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Μνλνκεηνρηθήο Δεκνηηθήο 

Αλψλπκεο Εηαηξίαο Αμηνπνίεζεο Δεκνηηθψλ Αθηλήησλ Λνπηξψλ Λνπηξαθίνπ, κε 

δηαθξηηηθφ ηίηιν  «ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ Α.Ε.», πνπ έρεη 

έδξα ζηα Λνπηξά ηνπ Δήκνπ Αικσπίαο,  κε αξ.ΜΑΕ 69112/57/β09/16 θαη Α.Φ.Μ. 

090090279 ηεο Δ.Ο.Τ. Έδεζζαο, μέζω ηηλεδιάζκεψηρ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 10 ηνπ Π.Ν.Π 55/Α΄/11-3-2020, φπσο ηζρχεη θαη κε ηελ 426 εγθχθιην ηνπ 

ΤΠΕ, χζηεξα θαη απφ ηελ κε αξηζ. πξση. 26/26-01-2021 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο, πνπ ζηάιζεθε  ζηνλ θαζέλα  χκβνπιν,  ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξίαο φπσο ηζρχεη ζήκεξα, γηα ζπδήηεζε θαη 

ιήςε απνθάζεσλ ζην παξαπάλσ ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

ηελ παξνχζα δηαδηθαζία αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, 

δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν ελλέα (9) κειψλ ζπκκεηείραλ (7) επηά κέιε (έμη ηαθηηθά 

κέιε θαη έλα αλαπιεξσκαηηθφ κέινο), φπσο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ : 

  

ΠΑΡΟΝΣΔ 

1. Μπάηζεο Υξήζηνο 

2. Ληνχγαο Δεκήηξηνο 

3. Οχηζθαο Πέηξνο 

4. Λνχγθα Επζηξαηία 

5. Αδξακάλεο Αζαλάζηνο 

6. Μίρνπ Μαξία 

7. Καξαπαλαγησηίδνπ Ηζατα (αλαπιεξσκαηηθφ κέινο) 

 

ΑΠΟΝΣΔ 

1. Θενδσξίδεο Αλαζηάζηνο 

2. Οξκάλε Πεηξνχια (αλαπιεξσκαηηθφ κέινο) 

 



Ο Πξφεδξνο ηνπ  Δ. ηεο  εηαηξίαο χζηεξα απφ ηε δηαπίζησζε λφκηκεο απαξηίαο 

θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ζηελ εηζήγεζή ηνπ  γηα  ην 5
ο
 ζέκα 

εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ: 

 

χκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 266 ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 257 

ηνπ Ν. 3463/2006 θαη ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ θαλνληζκνχ δηαρείξηζεο ηεο 

εηαηξίαο ε πξφζιεςε πξνζσπηθνχ, ε ζχλαςε ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ, θαζψο θαη 

ε ζχλαςε ζπκβάζεσλ αλάζεζεο έξγσλ, πξνκεζεηψλ, κειεηψλ θαη ππεξεζηψλ απφ ηηο 

δεκνηηθέο ή θνηλνηηθέο αλψλπκεο εηαηξείεο ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Δεκνηηθνχ θαη 

Κνηλνηηθνχ Κψδηθα (Ν.3463/2006), φπσο θαη ε ζπγθεθξηκέλε ,  δηελεξγνχληαη βάζεη 

ησλ αληίζηνηρσλ θαλφλσλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο Ο.Σ.Α. 

Επίζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 28 ηνπ θαλνληζκνχ Δηαρείξηζεο ηεο εηαηξίαο πεξί 

αληηζηνηρίαο νξγάλσλ ιήςεο απνθάζεσλ «1. Όπνπ ζηε θείκελε λνκνζεζία 

αλαθέξεηαη ν Δήκαξρνο λνείηαη ν Πξφεδξνο ηεο Επηρείξεζεο, φπνπ αλαθέξεηαη 

Δεκνηηθφ πκβνχιην ή Δεκαξρηαθή Επηηξνπή ή Οηθνλνκηθή Επηηξνπή λνείηαη ην 

Δηνηθεηηθφ πκβνχιην, φπνπ ππάιιεινο ηνπ Δήκνπ λνείηαη ππάιιεινο ηεο Δεκνηηθήο 

Επηρείξεζεο.  

2. ε πεξίπησζε πνπ δελ επαξθνχλ νη ππάιιεινη ηεο επηρείξεζεο γηα ηε ζπγθξφηεζε 

επηηξνπψλ ή άιισλ νξγάλσλ, γηα νπνηαδήπνηε αηηία, ζα ηνπνζεηνχληαη ππάιιεινη 

ηνπ  νηθείνπ ΟΣΑ.» 

 

Γηα κηθξά έξγα- εξγαζίεο ζπληήξεζεο θάησ απφ 5.869,40€ (άλεπ ΦΠΑ) 

ην άξζξν 15 ηνπ Π.Δ. 171/87 δελ έρεη θαηαξγεζεί ξεηά (βι. πεξ.67 άξζξνπ 377 ηνπ λ. 

4412/2016) απφ ηνλ λφκν επνκέλσο εμαθνινπζεί λα ηζρχεη γηα ηνπο OTA Α' βαζκνχ. 

1. Γηα κηθξά έξγα ή εξγαζίεο ζπληήξεζεο, πνπ ε δαπάλε ηνπ θαζελφο απφ απηά δελ 

ππεξβαίλεη ηα δχν εθαηνκκχξηα (2.000.000) δξαρκέο (5.869,40€), ε κε απηεπηζηαζία 

εθηέιεζε θαη ε αλάζεζε κε δηαγσληζκφ ή ρσξίο δηαγσληζκφ γίλεηαη κε βάζε ηελ 

πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε, ηελ πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ θαη ηα ηπρφλ ινηπά ζηνηρεία πνπ 

πεξηέρνληαη ζηε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ηεο δεκαξρηαθήο 

επηηξνπήο. Σα ζηνηρεία απηά ηεο απφθαζεο απνηεινχλ ηε ζρεηηθή κειέηε πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 1416/1984. ηηο αλσηέξσ 

πεξηπηψζεηο ε δεκαξρηαθή επηηξνπή ή ην θνηλνηηθφ ζπκβνχιην απνθαζίδεη γηα ηνλ 

ηξφπν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη εάλ κελ πξφθεηηαη γηα εθηέιεζε κε δηαγσληζκφ γηα 

ηνπο φξνπο απηνχ, εάλ δε πξφθεηηαη γηα εθηέιεζε κε απεπζείαο αλάζεζε, γηα ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν αλάδνρν θαη ηνπο φξνπο αλάζεζεο. Εηδηθφηεξα, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ έξγσλ κε απηεπηζηαζία απφ ηνλ δήκαξρν ή ηνλ πξφεδξν ηεο 

θνηλφηεηαο, ε απφθαζε ιακβάλεηαη απφ ηε δεκαξρηαθή επηηξνπή ή ην θνηλνηηθφ 

ζπκβνχιην κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 

111 ηνπ Π.Δ. 410/1995 εθφζνλ ζπκθσλεί ν δήκαξρνο ή ν πξφεδξνο ηεο θνηλφηεηαο. 

2. Η παξαθνινχζεζε, ε δηνίθεζε θαη ν έιεγρνο ησλ έξγσλ ηεο πξνεγνπκέλεο 

παξαγξάθνπ γίλεηαη απφ ην Δήκαξρν ή ηνλ Πξφεδξν ηεο Κνηλφηεηαο. Η Δεκαξρηαθή 

Επηηξνπή ή ην Κνηλνηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα νξίζνπλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε, ηε 

δηνίθεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο εθηέιεζεο έλα δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ ζχκβνπιν. Σα έξγα 

απηά παξαιακβάλνληαη απφ δχν δεκνηηθνχο ή θνηλνηηθνχο ζπκβνχινπο πνπ νξίδνληαη 

απφ ην Δεκνηηθφ ή Κνηλνηηθφ πκβνχιην, νη νπνίνη ζπληάζζνπλ βεβαίσζε γηα ηελ 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000154_N0000025950_N0000000186_S0000002216
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126834


θαιή εθηέιεζε θαη ην εχινγν ηεο δαπάλεο ηνπ έξγνπ. Οη ζχκβνπινη κπνξεί λα 

νξίδνληαη γηα ηελ παξαιαβή φισλ ησλ έξγσλ πνπ εθηεινχληαη κέζα ζην ίδην 

εκεξνινγηαθφ έηνο. Έξγα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 1 πνπ εθηεινχληαη απφ 

πλδέζκνπο, Δεκνηηθά ή Κνηλνηηθά Ιδξχκαηα, ινηπά Δεκνηηθά θαη Κνηλνηηθά 

Ννκηθά Πξφζσπα Δεκνζίνπ Δηθαίνπ θαη ηηο Δεκνηηθέο θαη Κνηλνηηθέο Επηρεηξήζεηο 

ησλ Νφκσλ 1069/1980, 890/1979 θαη 2234/19&2, παξαιακβάλνληαη απφ δχν κέιε 

ηνπ αξκφδηνπ ζπκβνπιίνπ δηνίθεζεο ηνπο ή απφ ππαιιήινπο ηνπο νηαζδήπνηε 

θαηεγνξίαο θαη βαζκνχ, νη νπνίνη νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ απηνχ. 

Παξφια απηά ζχκθσλα κε ηελ απάληεζε λ. 52 ηεο ΕΑΑΔΗΤ κε απφ 23.10.2017 

εκεξνκελία, πξνθχπηνπλ ηα εμήο: 

«Σν άξζξν 15 ηνπ π.δ. 171/1987 ξπζκίδεη κφλν ζέκαηα απνλνκήο αξκνδηνηήησλ ζε 

φξγαλα ησλ δήκσλ θαη φρη ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο θαη παξαθνινχζεζεο εθηέιεζεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. πλεπψο, γηα ηελ αλάζεζε κηθξψλ έξγσλ, φπσο απηά 

πεξηγξάθνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν άξζξν ηνπ π.δ. 171/1987, εθαξκφδνληαη νη παξ. 5 & 

6 ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ λ. 4412/2016 (δηελέξγεηα δεκφζηαο θιήξσζεο)». 

Κξίλεηαη αλαγθαίν λα νξηζηεί ε εμήο επηηξνπή γηα ηα κηθξά έξγα – εξγαζίεο 

ζπληήξεζεο. 

Η Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Δήκνπ Αικσπίαο Α.Ε. πξφθεηηαη λα πξνβεί ζηε δηελέξγεηα 

ζχλαςεο δεκφζησλ ζπκβάζεσλ γηα ηελ εθηέιεζε κηθξψλ έξγσλ- εξγαζηψλ 

ζπληήξεζεο θάησ απφ 5.869,40€ (άλεπ ΦΠΑ) κέζα ζην έηνο 2021, ζχκθσλα κε ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηεο. ηα πιαίζηα  ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο πξέπεη λα πξνβεί ζηε 

ζπγθξφηεζε επηηξνπήο παξαιαβήο κηθξψλ έξγσλ- εξγαζηψλ ζπληήξεζεο θάησ απφ 

5.869,40€ (άλεπ ΦΠΑ)  ζηα πιαίζηα ηνπ Ν. 4412/2016, ν νπνίνο δε θαηαξγεί ην άξζξν 15 

ηνπ Π.Δ. 171/87 .  

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ πξνηείλσ λα ζπγθξνηεζεί ε παξαθάησ επηηξνπή σο εμήο: 

Σνλ θν. Ληνχγα Δεκήηξην σο αληηπξφεδξν θαη κέινο ηνπ Δ.. ηεο «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ  

Δήκνπ  Αικσπίαο Α.Ε.»  θαη ηνλ θν. Οχηζθα Πέηξν σο Δηεπζχλσλ χκβνπιν θαη κέινο ηνπ 

Δ.. , κε ηνπο αλαπιεξσηέο απηψλ ηα κέιε ηνπ Δ.. θα. Λνχγθα Επζηξαηία θαη ηνλ θν. 

Αδξακάλε Αζαλάζην αληίζηνηρα 

 

Έρνληαο ππφςε 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 (θεθ Α΄ 147/08.08.2016) «Δεκφζηεο πκβάζεηο 

Έξγσλ ,Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΕΕ θαη 

2014/25/ΕΕ).  

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 (θεθ Α΄ 114/8.6.2006) « Κψδηθαο Δήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ».  

 ην άξζξν 15 ηνπ Π.Δ. 171/87 

 

ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο θάιεζε ην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
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Σν Δηνηθεηηθφ πκβνχιην αθνχ άθνπζε ηνλ Πξφεδξν θαη έιαβε ππφςε ηνπ ηηο 

παξαπάλσ δηαηάμεηο θαη ην άξζξνπ 28 ηνπ θαλνληζκνχ Δηαρείξηζεο ηεο εηαηξίαο πεξί 

αληηζηνηρίαο νξγάλσλ ιήςεο απνθάζεσλ, θαη έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε  

 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Δγκπίνει ηε ζπγθξφηεζε επηηξνπήο  παξαιαβήο κηθξψλ έξγσλ- εξγαζηψλ 

ζπληήξεζεο θάησ απφ 5.869,40€ (άλεπ ΦΠΑ)  ζηα πιαίζηα ηνπ Ν. 4412/2016, ν νπνίνο 

δε θαηαξγεί ην άξζξν 15 ηνπ Π.Δ. 171/87  σο εμήο: 

 

Σνλ θν. Ληνχγα Δεκήηξην σο αληηπξφεδξν θαη κέινο ηνπ Δ.. ηεο «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ  

Δήκνπ  Αικσπίαο Α.Ε.»  θαη ηνλ θν. Οχηζθα  Πέηξν σο Δηεπζχλσλ χκβνπιν θαη  κέινο ηνπ 

Δ.. , κε ηνπο αλαπιεξσηέο απηψλ ηα κέιε ηνπ Δ.. θα. Λνχγθα Επζηξαηία θαη ηνλ θν. 

Αδξακάλε Αζαλάζην αληίζηνηρα 

 

Η απφθαζε απηή πήξε αύξ. Απιθ. 5/2021 

Αθνχ  ζπληάρζεθε  θαη αλαγλψζηεθε ην πξαθηηθφ απηφ , ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

 

Ο Ππόεδπορ ηος Γ..                                            Σα Μέλη 

Ακπιβέρ Ανηίγπαθο 

Λοςηπά  29/01/2021 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ  Γ. 

 

ΜΠΑΣΖ ΥΡΖΣΟ 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000154_N0000025950_N0000000186_S0000002216

