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ΑΠΟΠΑΜΑ 

 
Από ην Πξαθηηθό ηεο αξηζ. 6/07-06-2021  πλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

ηεο Λνπηξά Λνπηξαθίνπ  Μνλνκεηνρηθήο Γεκνηηθήο Αλώλπκεο Δηαηξίαο 

Αμηνπνίεζεο Γεκνηηθώλ Αθηλήησλ Λνπηξώλ Λνπηξαθίνπ κε  δηαθξηηηθό ηίηιν 

«Λοςηπά Λοςηπακίος Γήμος Αλμωπίαρ Α.Δ» 

 

Απιθ.Αποθ.21/2021 Θέμα: 5
ο
  

Δμέηαζε αηηεκάησλ γηα ηξνπνπνίεζε ζπκβάζεσλ  ζύκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 

 

 

ήκεξα 07 Ηοςνίος 2021, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 20:00 κ.κ ζπλήιζε ην Γηνηθεηηθό 

πκβνύιην ηεο Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Μνλνκεηνρηθήο Γεκνηηθήο Αλώλπκεο Δηαηξίαο 

Αμηνπνίεζεο Γεκνηηθώλ Αθηλήησλ Λνπηξώλ Λνπηξαθίνπ, κε δηαθξηηηθό ηίηιν  

«ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ Α.Δ.», πνπ έρεη έδξα ζηα 

Λνπηξά ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο,  κε αξ.ΜΑΔ 69112/57/β09/16 θαη Α.Φ.Μ. 090090279 

ηεο Γ.Ο.Τ. Έδεζζαο, μέζω ηηλεδιάζκεψηρ, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 10 

ηνπ Π.Ν.Π 55/Α΄/11-3-2020, όπσο ηζρύεη θαη κε ηελ 426 εγθύθιην ηνπ ΤΠΔ, ύζηεξα 

θαη από ηελ κε αξηζ. πξση. 288/03-06-2021 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, 

πνπ ζηάιζεθε  ζηνλ θαζέλα  ύκβνπιν,  ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ 

θαηαζηαηηθνύ ηεο εηαηξίαο όπσο ηζρύεη ζήκεξα, γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ 

ζην παξαπάλσ ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

ηελ παξνύζα δηαδηθαζία αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, 

δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ελλέα (9) κειώλ ζπκκεηείραλ (6) έμη κέιε δειαδή : 

 

ΠΑΡΟΝΣΔ 
1.  Μπάηζεο Υξήζηνο 

2.  Ληνύγαο Γεκήηξηνο 

3.  Ούηζθαο Πέηξνο 

4.  Αδξακάλεο Αζαλάζηνο 

5. Μίρνπ Μαξία 

6. Λνύγθα Δπζηξαηία 

 

ΑΠΟΝΣΔ 

1. Θενδσξίδεο Αλαζηάζηνο 

2. Οξκάλε Πεηξνύια (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

3. Καξαπαλαγησηίδνπ Ηζατα (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

 

 

ΑΔΑ: 6Δ7ΙΟΕ8Τ-3Φ4



Ο Πξόεδξνο ηνπ  Γ. ηεο  εηαηξίαο ύζηεξα από ηε δηαπίζησζε λόκηκεο απαξηίαο 

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

εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ πκβνπιίνπ: 

 

Με ηελ 545/02.06.2020 απόθαζε πξνέδξνπ απεπζείαο αλάζεζεο παξνρήο ππεξεζηώλ 

«Ακνηβέο ινηπώλ εθηεινύλησλ εηδηθέο ππεξεζίεο κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ ειεύζεξνπ 

επαγγεικαηία», νξίζηεθε επηβιέπσλ Μεραληθόο ε θ. Υηζθάθε Μ. γηα ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ έξγνπ Μηθξόο Τδξνειεθηξηθόο ηαζκόο εγθαηεζηεκέλεο ηζρύνο 130kw ηεο 

επηρείξεζεο ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ Α.Δ, ώζηε λα δηεθπεξαηώλεη 

ηηο θαζνξηζκέλεο από ηνλ λόκν εξγαζίεο επίβιεςεο ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ. 

 Γηα αληηθεηκεληθνύο ιόγνπο πνπ δελ βξίζθνληαη ζηελ ππαηηηόηεηα ηεο επηρείξεζεο 

αιιά νύηε θαη ηνπ αλάδνρνπ θαη εμαηηίαο ηεο εθθξεκόηεηαο ηεο ηειηθήο απηνςίαο 

ζηνλ ρώξν ηνπ ζηαζκνύ από ηελ αληίζηνηρε ππεξεζία αδεηνδνηήζεσλ θαη ειέγρσλ, ε 

νπνία αλακέλνπκε λα γίλεη ην επόκελν δηάζηεκα αηηνύκαζηε ηελ ρξνληθή παξάηαζε 

ηεο αλάζεζεο πξνο ηελ θ. Υηζθάθε, ε νπνία είλαη ζε ηζρύ (δηάξθεηα ελόο έηνπο). 

Με ην ζρεηηθό αίηεκα κε αξ. πξση 284/02.06.2021 πξνο ηελ θ. Υηζθάθε, ε 

επηρείξεζε αηηήζεθε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ηζρύνπζαο ζύκβαζεο παξνρήο ππεξεζηώλ 

γηα ρξνληθή παξάηαζε δηαζηήκαηνο έμη κελώλ, ρσξίο λα κεηαβιεζεί ε θύζε ηεο 

ζύκβαζεο αιιά νύηε θαη ην ζπκβαηηθό ζπλνιηθό πνζό. 

Βάζεη ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Ν.4412/2016 πεξί δπλαηόηεηαο ηξνπνπνίεζεο ζπκβάζεσλ 

γηα ηα ζπκπιεξσκαηηθά έξγα, ππεξεζίεο ή αγαζά από ηνλ αξρηθό αλάδνρν, ηα νπνία 

θαηέζηεζαλ αλαγθαία θαη δελ πεξηιακβάλνληαλ ζηελ αξρηθή ζύκβαζε, εθόζνλ ε 

αιιαγή αλαδόρνπ:  

α) δελ κπνξεί λα γίλεη γηα νηθνλνκηθνύο ή ηερληθνύο ιόγνπο, π.ρ. απαηηήζεηο 

ελαιιαμηκόηεηαο ή δηαιεηηνπξγηθόηεηαο κε ηνλ πθηζηάκελν εμνπιηζκό, ππεξεζίεο ή 

εγθαηαζηάζεηο πνπ παξαζρέζεθαλ κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο, 

β) ε ηξνπνπνίεζε δελ κεηαβάιιεη ηε ζπλνιηθή θύζε ηεο ζύκβαζεο, θαη γ) 

νπνηαδήπνηε αύμεζε ηεο ηηκήο δελ ππεξβαίλεη ην πελήληα ηνηο εθαηό (50%) ηεο αμίαο 

ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο.  

Με ην 292/03-06-2021 έγγξαθό ηεο ε θ. Υηζθάθε καο έθαλε γλσζηό πσο ζπκθσλεί 

κε ηελ παξάηαζε ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ νινθιήξσζεο γηα έμη κήλεο, ώζηε λα 

δηεθπεξαησζεί ε αλακελόκελε απηνςία από ηηο ππεξεζίεο ειέγρνπ, ρσξίο λα 

κεηαβάιιεηαη ε θύζε ηεο ζύκβαζεο αιιά νύηε θαη ην ζπκβαηηθό ζπλνιηθό πνζό. 

ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ην ζπκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.  

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη 

έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε  

 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   

Α. Δγκπίνει ηην παξάηαζε ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ νινθιήξσζεο ηεο παξνρήο 

ππεξεζηώλ «Ακνηβέο ινηπώλ εθηεινύλησλ εηδηθέο ππεξεζίεο κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ 

ειεύζεξνπ επαγγεικαηία», ππεξεζίεο επηβιέπνληα Μεραληθνύ  γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

έξγνπ Μηθξόο Τδξνειεθηξηθόο ηαζκόο εγθαηεζηεκέλεο ηζρύνο 130kw ηεο 

ΑΔΑ: 6Δ7ΙΟΕ8Τ-3Φ4



επηρείξεζεο ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ Α.Δ κε αλάδνρν ηελ θ. 

Υηζθάθε Μ. γηα ρξνληθό δηάζηεκα έμη κελώλ θαη έσο 02/12/2021, ζύκθσλα κε ην 

αίηεκα όπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεθε ζην εηζαγσγηθό κέξνο ηεο παξνύζαο απόθαζεο 

θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016, όπσο ηζρύεη ζήκεξα Ν.4782/2021 

 

 

Η απόθαζε απηή πήξε αύξ. Απιθ. 21/2021 

Αθνύ ζπληάρζεθε θαη αλαγλώζηεθε ην πξαθηηθό απηό, ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

 

Ο Ππόεδπορ ηος Γ..                                            Σα Μέλη 

 

Ακπιβέρ Ανηίγπαθο 

Λοςηπά  07/06/2021 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ  Γ.. 

 

ΜΠΑΣΖ ΥΡΖΣΟ 
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