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ΑΠΟΠΑΜΑ 

 
Από ην Πξαθηηθό ηεο αξηζ. 01/27-01-2022  πλεδξίαζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ ηεο Λνπηξά Λνπηξαθίνπ  Μνλνκεηνρηθήο Δεκνηηθήο Αλώλπκεο Εηαηξίαο 

Αμηνπνίεζεο Δεκνηηθώλ Αθηλήησλ Λνπηξώλ Λνπηξαθίνπ κε  δηαθξηηηθό ηίηιν 

«Λοςηπά Λοςηπακίος Γήμος Αλμωπίαρ Α.Δ» 

 

Απιθ. Αποθ.3/ 2022 Θέμα: 3
ο
  

πγθξόηεζε επηηξνπώλ θαιήο εθηέιεζεο παξνρήο γεληθώλ 

ππεξεζηώλ ζηα πιαίζηα ηνπ Ν. 4412/2016, όπσο ηζρύεη 

Ν.4782/2021 

 

 

ήκεξα 27 Ηανοςαπίος 2022, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 14:00 κ.κ ζπλήιζε ην 

Δηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Μνλνκεηνρηθήο Δεκνηηθήο 

Αλώλπκεο Εηαηξίαο Αμηνπνίεζεο Δεκνηηθώλ Αθηλήησλ Λνπηξώλ Λνπηξαθίνπ, κε 

δηαθξηηηθό 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, 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 

ΤΠΕ, ύζηεξα θαη από ηελ κε αξηζ. πξση. 54/24-01-2022 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 Δεκήηξηνο 

3.  Ούηζθαο Πέηξνο 

4.  Αδξακάλεο Αζαλάζηνο 

5. Μίρνπ Μαξία 

6. Λνύγθα Επζηξαηία 

 

 

ΑΠΟΝΣΔ 

1. Θενδσξίδεο Αλαζηάζηνο 

2. Οξκάλε Πεηξνύια (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

3. Καξαπαλαγησηίδνπ Ηζατα (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 



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

θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ζηελ εηζήγεζή ηνπ  γηα  ην 3
ο
 ζέκα 

εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ πκβνπιίνπ: 

 

ύκθσλα  κε ην άξζξν 221 παξ. 11δ ηνπ Ν.4412/2016 γηα ηελ παξαιαβή ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηκεκαηηθνύ ή ζπλνιηθνύ ζύκβαζεο παξνρήο ππεξεζηώλ ζπγθξνηνύληαη 

ηξηκειείο Επηηξνπέο παξαιαβήο κε απόθαζε ηνπ αξκόδηνπ απνθαηλόκελνπ νξγάλνπ. 

Εθόζνλ απαηηνύληαη εηδηθέο γλώζεηο έλα ηνπιάρηζηνλ κέινο ηεο επηηξνπήο πξέπεη λα 

έρεη ηελ αληίζηνηρε εηδηθόηεηα. ε πεξίπησζε αηηηνινγεκέλεο αδπλακίαο γηα ηε 

ζπκπιήξσζε ή ηε ζπγθξόηεζε ηεο αλσηέξσ επηηξνπήο ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα 

δεηήζεη από άιιε αλαζέηνπζα αξρή ηε δηάζεζε ππαιιήινπ ή ππαιιήισλ ηεο γηα ηε 

ζπγθξόηεζε ηεο επηηξνπήο. Οη επηηξνπέο απηέο δύλαηαη λα πξνθύπηνπλ από 

θιήξσζε.  

Η επηρείξεζε κε ζρεηηθό αίηεκα ηεο, αξ. πξση. 19/04-01-2022  , ιόγσ έιιεηςεο δηθνύ 

ηεο πξνζσπηθνύ, απεπζύλζεθε ζηνλ Δήκν Αικσπίαο γηα ηελ παξαρώξεζε ελόο 

ππαιιήινπ σο αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο επηηξνπήο γεληθώλ ππεξεζηώλ θαη ελόο 

ηαθηηθνύ θαη αλαπιεξσκαηηθνύ κέινπο ησλ εηδηθώλ ππεξεζηώλ. Ο Δήκνο Αικσπίαο 

κε ην 259/10-01-2022 έγγξαθό ηνπ καο δηαζέηεη σο αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηελ 

ππάιιειν Ίζθνπ Μαξία, εηδηθόηεηαο ΣΕ Λνγηζηώλ γηα ηελ επηηξνπή γεληθώλ 

ππεξεζηώλ θαη γηα ηελ επηηξνπή εηδηθώλ ππεξεζηώλ σο ηαθηηθό ηελ ππάιιειν Ίζθνπ 

Μαξία, εηδηθόηεηαο ΣΕ Λνγηζηώλ θαη σο αλαπιεξσκαηηθό ηελ ππάιιειν 

Λαδνπνύινπ Αξρνληνύια, εηδηθόηεηαο ΔΕ1 Δηνηθεηηθνύ. 

Καζώο ζηε Δεκνηηθή Επηρείξεζε καο γηα ην έηνο 2022 , ζα εθηειεζηνύλ εξγαζίεο –

παξαρζνύλ ππεξεζίεο απαηηείηαη βάζεη ηνπ Ν. 4412/2016, όπσο ηζρύεη ζήκεξα 

Ν.4782/2021, θξίλεηαη αλαγθαίν λα ζπγθξνηεζεί ε αλσηέξσ επηηξνπή γηα ηελ 

παξαιαβή ησλ ζπκβάζεσλ πνπ ζα ζπλαθζνύλ.  

ηα πιαίζηα απηά πξνηείλεηαη γηα ηηο γεληθέο ππεξεζίεο πνπ δε ρξεηάδνληαη εηδηθέο 

γλώζεηο ε επηηξνπή λα ζπγθξνηεζεί από ηνπο εμήο ππαιιήινπο: 

 

Παξαιαβή ζπκβάζεσλ παξνρήο ππεξεζηώλ(γεληθώλ): 

α) Κνζκάο Ισάλλεο, θιάδνπ ΤΕ, σο Πξόεδξνο επηηξνπήο κε αλαπιεξσηή απηνύ ηνλ 

ηδεξόπνπιν Θεόθηιν, θιάδνπ ΤΕ.          

β) Παπαπέηξνο ηαύξνο, θιάδνπ ΔΕ, σο κέινο κε αλαπιεξώηξηα απηνύ ηελ Ίζθνπ 

Μαξία, θιάδνπ ΣΕ Λνγηζηηθήο  

γ) Κνηδάο Απόζηνινο θιάδνπ ΔΕ,  σο κέινο κε αλαπιεξσηή απηνύ ηνλ Αλδξεάδε 

Ισάλλε, θιάδνπ ΔΕ.           

 

Γηα ππεξεζίεο πνπ απαηηνύλ εηδηθέο γλώζεηο (παξνρήο ππεξεζηώλ όπσο 

νηθνλνκνινγηθέο θαη ινγηζηηθέο εξγαζίεο, δηνηθεηηθέο, ακνηβέο ζπκβνιαηνγξάθσλ, 

δηθαζηηθώλ επηκειεηώλ, νξηζκώλ πιεξεμνύζησλ δηθεγόξσλ θαη ηερληθνύ αζθαιείαο) 

ηνπο εμήο ππαιιήινπο: 

 

Παξαιαβή ζπκβάζεσλ παξνρήο ππεξεζηώλ(εηδηθώλ): 

α) Ίζθνπ Μαξία, θιάδνπ ΣΕ Λνγηζηηθήο, σο Πξόεδξνο επηηξνπήο, κε αλαπιεξώηξηα 

απηήο ηελ θα Λαδνπνύινπ Αξρνληνύια, θιάδνπ ΔΕ1 Δηνηθεηηθνύ 

β) Κνζκάο Ισάλλεο, θιάδνπ ΤΕ, σο κέινο επηηξνπήο κε αλαπιεξσηή απηνύ ηνλ 

ηδεξόπνπιν Θεόθηιν, θιάδνπ ΤΕ.          

γ) Κνηδάο Απόζηνινο θιάδνπ ΔΕ,  σο κέινο κε αλαπιεξσηή απηνύ ηνλ Παπαπέηξν 

ηαύξν, θιάδνπ ΔΕ.           

 



Παξαθαινύκε ην ώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη ιακβάλνληαο 

ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 θαη κεηά από δηεμνδηθή ζπδήηεζε νκόθσλα 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Δγκπίνει ηε ζπγθξόηεζε ηεο επηηξνπήο θαιήο εθηέιεζεο παξνρήο γεληθώλ 

ππεξεζηώλ  ζηα πιαίζηα ηνπ Ν. 4412/2016κ όπσο ηζρύεη Ν.4782/2021 σο εμήο: 

 

Γηα γεληθέο ππεξεζίεο πνπ δελ απαηηνύληαη εηδηθέο γλώζεηο: 

α) Κνζκάο Ισάλλεο, θιάδνπ ΤΕ, σο Πξόεδξνο επηηξνπήο κε αλαπιεξσηή απηνύ ηνλ 

ηδεξόπνπιν Θεόθηιν, θιάδνπ ΤΕ.          

β) Παπαπέηξνο ηαύξνο, θιάδνπ ΔΕ, σο κέινο κε αλαπιεξώηξηα απηνύ ηελ Ίζθνπ 

Μαξία, θιάδνπ ΣΕ Λνγηζηηθήο  

γ) Κνηδάο Απόζηνινο θιάδνπ ΔΕ,  σο κέινο κε αλαπιεξσηή απηνύ ηνλ Αλδξεάδε 

Ισάλλε, θιάδνπ ΔΕ.           

 

Γηα ππεξεζίεο πνπ απαηηνύλ εηδηθέο γλώζεηο (παξνρήο ππεξεζηώλ όπσο 

νηθνλνκνινγηθέο θαη ινγηζηηθέο εξγαζίεο, δηνηθεηηθέο, ακνηβέο ζπκβνιαηνγξάθσλ, 

δηθαζηηθώλ επηκειεηώλ, νξηζκώλ πιεξεμνύζησλ δηθεγόξσλ θαη ηερληθνύ αζθαιείαο): 

 

Παξαιαβή ζπκβάζεσλ παξνρήο ππεξεζηώλ(εηδηθώλ): 

α) Ίζθνπ Μαξία, θιάδνπ ΣΕ Λνγηζηηθήο, σο Πξόεδξνο επηηξνπήο, κε αλαπιεξώηξηα 

απηήο ηελ θα Λαδνπνύινπ Αξρνληνύια, θιάδνπ ΔΕ1 Δηνηθεηηθνύ 

β) Κνζκάο Ισάλλεο, θιάδνπ ΤΕ, σο κέινο επηηξνπήο κε αλαπιεξσηή απηνύ ηνλ 

ηδεξόπνπιν Θεόθηιν, θιάδνπ ΤΕ.          

γ) Κνηδάο Απόζηνινο θιάδνπ ΔΕ,  σο κέινο κε αλαπιεξσηή απηνύ ηνλ Παπαπέηξν 

ηαύξν, θιάδνπ ΔΕ 

 

Η επηηξνπή είλαη αξκόδηα θαη γηα ηελ παξαιαβή ζπκβάζεσλ ππεξεζηώλ πνπ ζα 

ζπλαθζνύλ κε ηνλ Ν.4412/2016, όπσο ηζρύεη Ν.4782/2021 κέρξη ηε ιήμε ηνπ νηθ. 

έηνπο 2022 (παξ.3 άξζ 221 Ν.4412/2016  «Με απόθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

ζπγθξνηνύληαη γλσκνδνηηθά όξγαλα γηα ζπγθεθξηκέλε ζύκβαζε ή πεξηζζόηεξεο ή ζε 

εηήζηα βάζε γηα ηηο ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηεη ε αλαζέηνπζα αξρή. Η ύπαξμε νξγάλσλ 

ζε εηήζηα βάζε δελ απνθιείεη ηε ζπγθξόηεζε νξγάλνπ ζπγθεθξηκέλεο/σλ ζύκβαζεο 

ή ζπκβάζεσλ. Εθόζνλ ηα όξγαλα ζπγθξνηνύληαη ζε εηήζηα βάζε, νη δηαδηθαζίεο 

ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ δελ έρνπλ νινθιεξσζεί εληόο ηνπ έηνπο, 

ζπλερίδνληαη θαη νινθιεξώλνληαη από ην ίδην όξγαλν.» ) 

 

Η απόθαζε απηή πήξε αύξ. Απιθ. 3/2022 

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

 

Ο Ππόεδπορ ηος Γ..                                            Σα Μέλη 

Ακπιβέρ Ανηίγπαθο 

Λοςηπά  27/01/2022 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ  Γ. 

ΜΠΑΣΖ ΥΡΖΣΟ 


