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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.6/ 2021

Θέμα: 6ο
πγθξφηεζε επηηξνπήο ελζηάζεσλ

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 6ο 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.
χκθσλα κε ην άξζξν 221 παξ. 11 ηνπ λ 4412/2016, γηα ηελ εμέηαζε ησλ
πξνβιεπφκελσλ ελζηάζεσλ θαη πξνζθπγψλ πνπ ππνβάιινληαη ελψπηνλ ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο, ζπγθξνηείηαη ρσξηζηφ γλσκνδνηηθφ φξγαλν ηξηκειέο ή
πεληακειέο (επηηξνπή αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ), ηα κέιε ηνπ νπνίνπ είλαη
δηαθνξεηηθά απφ ηα κέιε ηνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ πνπ είλαη αξκφδην γηα ηα
ππφινηπα ζέκαηα πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο αλάζεζεο (αμηνιφγεζεο
πξνζθνξψλ θιπ).
Η επηρείξεζε ινηπφλ πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξψζεη ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο θαη
επεηδή νη δηαζέζηκνη ππάιιεινη κε ζρέζε εξγαζίαο Ανξίζηνπ ρξφλνπ πνπ απαζρνιεί
δελ επαξθνχλ γηα ηελ ζπγθξφηεζε ηεο αλσηέξσ επηηξνπήο γηα ην έηνο 2021, κε ην
αξηζ. Πξση. 22/22.01.2021 έγγξαθν ηεο έθαλε αίηεκα ζηνλ Δήκν Αικσπίαο γηα ηελ
ππφδεημε ηξηψλ ππαιιήισλ σο βαζηθνχο θαη ηξηψλ σο αλαπιεξσκαηηθνχο, γηα ηε
ζπκπιήξσζε ζπγθξφηεζεο ηεο επιηποπήρ αξιολόγηζηρ ενζηάζεων για ηο έηορ
2021 ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016.
Ο Δήκνο Αικσπίαο κε ην αξηζ. Πξση. 1027/25.01.2021 έγγξαθν ηνπ καο ππέδεημε
ηνπο εμήο ππαιιήινπο σο ηαθηηθά κέιε:
1. Νηθνιάνπ Ειέλε
2. Κηξθελίδνπ Μαξία
3. Μαθξπγηάλλε Πνιπμέλε
κε αλαπιεξσκαηηθά κέιε:
1. Ειπαζίδνπ Παξζέλα
2. ηαπξαθνχδε Ισάλλα
3. Υαηδεαβξακίδνπ Επδνθία
Πξνηείλσ λα ζπγθξνηεζεί ε επηηξνπή κε ηα παξαπάλσ άηνκα σο έρεη.
ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο θάιεζε ην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Σν Δηνηθεηηθφ πκβνχιην αθνχ άθνπζε ηνλ Πξφεδξν θαη έιαβε ππφςε ηνπ ηηο
παξαπάλσ δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηα ζρεηηθά έγγξαθα θαη ην άξζξνπ 28 ηνπ
θαλνληζκνχ Δηαρείξηζεο ηεο εηαηξίαο πεξί αληηζηνηρίαο νξγάλσλ ιήςεο απνθάζεσλ,
θαη έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ

πγθξνηεί ηξηκειή Επηηξνπή αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ γηα ην έηνο 2021 χζηεξα
απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηεο επηρείξεζεο γηα ππφδεημε ππαιιήισλ απφ ηνλ Δήκν
Αικσπίαο, σο ηαθηηθνχο ηνπο εμήο:
1. Νηθνιάνπ Ειέλε
2. Κηξθελίδνπ Μαξία
3. Μαθξπγηάλλε Πνιπμέλε
κε αλαπιεξσκαηηθά κέιε:
1. Ειπαζίδνπ Παξζέλα
2. ηαπξαθνχδε Ισάλλα
3. Υαηδεαβξακίδνπ Επδνθία
Η απφθαζε απηή πήξε αύξ. Απιθ. 6/2021
Αθνχ ζπληάρζεθε θαη αλαγλψζηεθε ην πξαθηηθφ απηφ , ππνγξάθεηαη σο εμήο:
Ο Ππόεδπορ ηος Γ..
Ακπιβέρ Ανηίγπαθο
Λοςηπά 29/01/2021
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.
ΜΠΑΣΖ ΥΡΖΣΟ
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