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ΑΠΟΠΑΜΑ 

 
Από ην Πξαθηηθό ηεο αξηζ. 13/31-12-2021  Σπλεδξίαζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ ηεο Λνπηξά Λνπηξαθίνπ  Μνλνκεηνρηθήο Δεκνηηθήο Αλώλπκεο Εηαηξίαο 

Αμηνπνίεζεο Δεκνηηθώλ Αθηλήησλ Λνπηξώλ Λνπηξαθίνπ κε  δηαθξηηηθό ηίηιν 

«Λοςηπά Λοςηπακίος Γήμος Αλμωπίαρ Α.Δ» 

 

Απιθ. Αποθ.68/ 2021 Θέμα: 7
ο
  

Εμέηαζε αηηεκάησλ γηα ηξνπνπνίεζε ζπκβάζεσλ πξνκεζεηώλ 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016, όπσο ηζρύεη 

Ν.4782/2021 

 

Σήκεξα 31 Γεκεμβπίος 2021, εκέξα Παπαζκεςή θαη ώξα 13:00 κ.κ ζπλήιζε ην 

Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Μνλνκεηνρηθήο Δεκνηηθήο 

Αλώλπκεο Εηαηξίαο Αμηνπνίεζεο Δεκνηηθώλ Αθηλήησλ Λνπηξώλ Λνπηξαθίνπ, κε 

δηαθξηηηθό ηίηιν  «ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΛΜΩΠΗΑ Α.Δ.», πνπ 

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

Α.Φ.Μ. 090090279 ηεο Δ.Ο.Υ. Έδεζζαο, ζηα γξαθεία ηεο επηρείξεζεο, ύζηεξα από 

ηελ κε αξηζ. πξση. 1250/27-12-2021 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, πνπ 

ζηάιζεθε  ζηνλ θαζέλα  Σύκβνπιν,  ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ 

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

ζην παξαπάλσ ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Σηελ παξνύζα δηαδηθαζία αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, 

δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ελλέα (9) κειώλ ζπκκεηείραλ (7) επηά κέιε δειαδή : 

 

ΠΑΡΟΝΣΔ 
1.  Μπάηζεο Φξήζηνο 

2.  Ληνύγαο Δεκήηξηνο 

3.  Ούηζθαο Πέηξνο 

4.  Αδξακάλεο Αζαλάζηνο 

5. Μίρνπ Μαξία 

6. Λνύγθα Επζηξαηία 

7. Θενδσξίδεο Αλαζηάζηνο 

 

ΑΠΟΝΣΔ 
1. Οξκάλε Πεηξνύια (αλαπιεξσκαηηθό κέινο ) 

2. Καξαπαλαγησηίδνπ Ηζατα (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

 

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

θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ζηελ εηζήγεζή ηνπ γηα ην 7
ο
 ζέκα εκεξήζηαο 

δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Σπκβνπιίνπ: 

 



Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 266 παξ.4  ηνπ Δεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ 

Κώδηθα (Ν.3463/2006) ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ Ν.2190/1920 θαη Ν.4548/2018 πεξί 

αλσλύκσλ εηαηξηώλ, όπσο ζήκεξα ηζρύνπλ, θαζώο θαη ην άξζξν 3 ηνπ θαλνληζκνύ 

Δηαρείξηζεο ηεο εηαηξίαο  θαη ηελ θνηλή Υπνπξγηθή απόθαζε ΚΥΑ νηθ. 47490/18-12-

2012, ζύκθσλα κε ηελ νπνία, νη απνθάζεηο ηεο ΚΥΑ δελ έρνπλ ππνρξεσηηθή 

εθαξκνγή από κηα  δεκνηηθή επηρείξεζε, ε «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Δήκνπ Αικσπίαο 

Α.Ε» ηελ εθαξκόδεη πξναηξεηηθά, θαζ’ ππόδεημε ηνπ Επηηξόπνπ ηνπ Ειεγθηηθνύ 

ζπλεδξίνπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 275 ηνπ Ν. 3852/2010(Καιιηθξάηεο),όπσο ηζρύεη 

ζήκεξα, γηα δηεπθόιπλζε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ από ην ειεγθηηθό Σπλέδξην θαη 

θπξίσο ιόγσ ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 266 ζε ζπλδπαζκό κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 257 

ηνπ Ν. 3463/2006, όπσο ζήκεξα ηζρύνπλ, θαη ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 

θαλνληζκνύ δηαρείξηζεο ηεο εηαηξίαο ε πξόζιεςε πξνζσπηθνύ, ε ζύλαςε ζπκβάζεσλ 

κίζζσζεο έξγνπ, θαζώο θαη ε ζύλαςε ζπκβάζεσλ αλάζεζεο έξγσλ, πξνκεζεηώλ, 

κειεηώλ θαη ππεξεζηώλ από ηηο δεκνηηθέο ή θνηλνηηθέο αλώλπκεο εηαηξείεο ηνπ 

άξζξνπ 266 ηνπ Δεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα (Ν.3463/2006), όπσο θαη ε 

ζπγθεθξηκέλε,  δηελεξγνύληαη βάζεη ησλ αληίζηνηρσλ θαλόλσλ πνπ ηζρύνπλ γηα ηνπο 

Ο.Τ.Α. 

 

Με ην αξηζ. Πξση. 1220/22.12.2021 αίηεκα ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 

ΣΟΤΛΦΑ ΑΝΔΣΖ, κε ηελ νπνία έρεη ππνγξάςεη ε επηρείξεζε ζρεηηθή 

ζύκβαζε γηα ηελ παξαθνινύζεζε ησλ δηαδηθαζηώλ ησλ Λνπηξώλ ζε δεηήκαηα 

αδεηνδνηήζεσλ θηηξίσλ θαη κειεηώλ - έθδνζε έγθξηζεο εξγαζηώλ δόκεζεο κηθξήο 

θιίκαθαο κε αξηζ. Πξση. 1174/2021, έθαλε γλσζηό πσο ιόγσ ηνπ όηη γηα ηελ 

νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηώλ έθδνζεο έγθξηζεο εξγαζηώλ δόκεζεο κηθξήο θιίκαθαο 

γηα ηελ κεηαηξνπή ηκήκαηνο ηνπ ηζόγεηνπ θηηξίνπ Κ8 (Αλελεξγό θηίξην γπκλαζηήξην 

– καζάδ) ζε ηνπαιέηεο αλδξώλ, γπλαηθώλ θαη ΑΜΕΑ απαηηείηαη ε έγθξηζε από ηηο 

αξκόδηεο δεκόζηεο ππεξεζίεο, ζα ρξεηαζηεί κεγαιύηεξν ρξνληθό δηάζηεκα γηα ηελ 

παξάδνζε ηεο ππεξεζίαο. Γηα ην ιόγν απηό αηηείηαη ηε ζπλαίλεζε ηεο εηαηξείαο γηα 

ηξνπνπνίεζε ηεο ζύκβαζεο πνπ είλαη ζε ηζρύ κε ρξνληθή παξάηαζε νινθιήξσζεο 

ηεο θαηά 2 κήλεο, δειαδή έσο θαη 28/02/2022 ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

132 ηνπ Ν.4412/2016, όπσο ηζρύεη ζήκεξα Ν.4782/2021, ρσξίο λα κεηαβιεζεί ε 

θύζε θαη ην αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο νύηε θαη ην ζπκβαηηθό πνζό. 

 

Σηε  ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο  θάιεζε ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

Τν Δ.Σ. αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη 

αθνύ έιαβε ππόςε ην ζε ηζρύ ζπκθσλεηηθό θαη ηελ αλαγθαηόηεηα ρξνληθήο 

παξάηαζεο γηα ηελ νινθιήξσζε θαη παξάδνζε ηεο ππεξεζίαο  

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α. Δγκπίνει ηην παξάηαζε ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ νινθιήξσζεο ηεο ππεξεζίαο γηα 

ηελ παξαθνινύζεζε ησλ δηαδηθαζηώλ ησλ Λνπηξώλ ζε δεηήκαηα αδεηνδνηήζεσλ 

θηηξίσλ θαη κειεηώλ -   έθδνζε έγθξηζεο εξγαζηώλ δόκεζεο κηθξήο θιίκαθαο κε αξηζ. 

Πξση. 1174/2021 κε ηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία ΣΟΤΛΦΑ ΑΝΔΣΖ κέρξη 



ηηο 28/02/2022, ζύκθσλα κε ην αίηεκα θαη όπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεθε ζην 

εηζαγσγηθό κέξνο ηεο παξνύζαο απόθαζεο θαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

132 ηνπ λ. 4412/2016, όπσο ηζρύεη ζήκεξα Ν.4782/2021,  ρσξίο λα κεηαβιεζεί ε 

θύζε ηεο ζύκβαζεο θαη ην ζπκβαηηθό πνζό. 

 

Η απόθαζε απηή πήξε αύξ. Απιθ. 68/2021 

Με ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο πξνο ζπδήηεζε ιύεηαη ε παξνύζα ζπλεδξίαζε θαη 

ππνγξάθεηαη ην παξόλ σο έπεηαη. 

 

Ο Ππόεδπορ ηος Γ..                                            Σα Μέλη 

 

Ακπιβέρ Ανηίγπαθο 

Λοςηπά  31/12/2021 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ  Γ.. 

ΜΠΑΣΖ ΥΡΖΣΟ 

 


