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ΑΠΟΠΑΜΑ 

 
Απφ ην Πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 01/27-01-2022  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.4/ 2022 Θέμα: 4
ο
  

πγθξφηεζε επηηξνπψλ δηελέξγεηαο δηαγσληζκψλ θαη 

αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ ζηα πιαίζηα ηνπ Ν. 4412/2016, φπσο 

ηζρχεη Ν.4782/2021 

 

 

ήκεξα 27 Ηανοςαπίος 2022, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 14:00 κ.κ 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. 54/24-01-2022 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 (6) έμη κέιε δειαδή : 

 

ΠΑΡΟΝΣΔ 
1.  Μπάηζεο Υξήζηνο 

2.  Ληνχγαο Δεκήηξηνο 

3.  Οχηζθαο Πέηξνο 

4.  Αδξακάλεο Αζαλάζηνο 

5. Μίρνπ Μαξία 

6. Λνχγθα Επζηξαηία 

 

 

ΑΠΟΝΣΔ 

1. Θενδσξίδεο Αλαζηάζηνο 

2. Οξκάλε Πεηξνχια (αλαπιεξσκαηηθφ κέινο) 

3. Καξαπαλαγησηίδνπ Ηζατα (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 4
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.» 

χκθσλα κε ην άξζξν 221 παξ. 1 ηνπ λ 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

Ν.4782/2021, ζην πιαίζην ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ηα 

φξγαλα πνπ γλσκνδνηνχλ πξνο ηα απνθαηλφκελα φξγαλα (γλσκνδνηηθά φξγαλα) 

έρνπλ δξαζηεξηφηεηεο φπσο αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο 

πξνζθεξφλησλ ή ππνςεθίσλ, ειέγρνπ θαηαιιειφηεηαο πξνζθεξφλησλ ή ππνςεθίσλ 

γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, ειέγρνπ θαη 

αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, εηζήγεζεο απνθιεηζκνχ πξνζθεξφλησλ ή ππνςεθίσλ 

απφ ηε δηαδηθαζία θ.α. φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν. 

Με απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζπγθξνηνχληαη γλσκνδνηηθά φξγαλα γηα 

ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε ή πεξηζζφηεξεο ή ζε εηήζηα βάζε γηα ηηο ζπκβάζεηο πνπ 

ζπλάπηεη ε αλαζέηνπζα αξρή. Η χπαξμε νξγάλσλ ζε εηήζηα βάζε δελ απνθιείεη ηε 

ζπγθξφηεζε νξγάλνπ ζπγθεθξηκέλεο/σλ ζχκβαζεο ή ζπκβάζεσλ. Εθφζνλ ηα φξγαλα 

ζπγθξνηνχληαη ζε εηήζηα βάζε, νη δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ 

δελ έρνπλ νινθιεξσζεί εληφο ηνπ έηνπο, ζπλερίδνληαη θαη νινθιεξψλνληαη απφ ην 

ίδην φξγαλν. (παξ 3 αξζ 221 Ν.4412/2016) 

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

ζχλαςεο δεκφζησλ ζπκβάζεσλ κέζα ζην έηνο 2022 ζχκθσλα κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ 

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

επηηξνπήο δηελέξγεηαο δηαγσληζκψλ θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ ζηα πιαίζηα ηνπ Ν. 

4412/2016, φπσο ηζρχεη Ν.4782/2021. 

Η επηρείξεζε κε ζρεηηθφ αίηεκα ηεο, αξ. πξση. 19/04-01-2022  απεπζχλζεθε ζηνλ 

Δήκν Αικσπίαο γηα ηελ παξαρψξεζε ελφο ππαιιήινπ σο αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο επηηξνπήο, ιφγσ έιιεηςεο δηθνχ ηεο πξνζσπηθνχ. Ο Δήκνο Αικσπίαο 

κε ην 259/10-01-2022 έγγξαθφ ηνπ καο δηαζέηεη σο αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηελ 

ππάιιειν Ίζθνπ Μαξία, εηδηθφηεηαο ΣΕ Λνγηζηψλ.  

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ πξνηείλσ λα ζπγθξνηεζεί ε παξαθάησ 3 κειήο επηηξνπή 

σο εμήο: 

α) Κνζκάο Ισάλλεο, θιάδνπ ΤΕ, σο Πξφεδξνο επηηξνπήο κε αλαπιεξσηή απηνχ ηνλ 

ηδεξφπνπιν Θεφθηιν, θιάδνπ ΤΕ.          



β) Παπαπέηξνο ηαχξνο, θιάδνπ ΔΕ, σο κέινο κε αλαπιεξψηξηα απηνχ ηελ Ίζθνπ 

Μαξία, θιάδνπ ΣΕ Λνγηζηηθήο  

γ) Κνηδάο Απφζηνινο θιάδνπ ΔΕ,  σο κέινο κε αλαπιεξσηή απηνχ ηνλ Αλδξεάδε 

Ισάλλε, θιάδνπ ΔΕ.           

 

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), φπσο ηζρχεη ζήκεξα 4605/2019 θαη Ν.4782/2021 

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

Κνηλνηήησλ».  

 

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 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 δηελέξγεηαο δηαγσληζκψλ θαη αμηνιφγεζεο 

πξνζθνξψλ ζηα πιαίζηα ηνπ Ν. 4412/2016, φπσο ηζρχεη Ν.4782/2021 γηα ην 2022 σο εμήο: 

 

α) Κνζκάο Ισάλλεο, θιάδνπ ΤΕ, σο Πξφεδξνο επηηξνπήο κε αλαπιεξσηή απηνχ ηνλ 

ηδεξφπνπιν Θεφθηιν, θιάδνπ ΤΕ.          

β) Παπαπέηξνο ηαχξνο, θιάδνπ ΔΕ, σο κέινο κε αλαπιεξψηξηα απηνχ ηελ Ίζθνπ 

Μαξία, θιάδνπ ΣΕ Λνγηζηηθήο  

γ) Κνηδάο Απφζηνινο θιάδνπ ΔΕ,  σο κέινο κε αλαπιεξσηή απηνχ ηνλ Αλδξεάδε 

Ισάλλε, θιάδνπ ΔΕ.           

 

Η απφθαζε απηή πήξε αύξ. Απιθ. 4/2022 

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

 

Ο Ππόεδπορ ηος Γ..                                            Σα Μέλη 

Ακπιβέρ Ανηίγπαθο 

Λοςηπά  27/01/2022 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ  Γ. 

 

ΜΠΑΣΖ ΥΡΖΣΟ 


