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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της αριθ. 11/12-07-2019
Συνεδρίασης του Διοικητικού
Συμβουλίου της Λουτρά Λουτρακίου Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας
Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου με διακριτικό τίτλο
«Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε»
Αριθ.Αποφ.57/2019

Θέμα: 5ο
Εξέταση αιτημάτων Φιλαθλητικού Ομίλου Αριδαίας(ΦΟΑ)

Στα Λουτρά Δήμου Αλμωπίας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Διοικητικού Συμβουλίου της Λουτρά Λουτρακίου Μονομετοχικής Δημοτικής
Ανώνυμης Εταιρίας Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου, με
διακριτικό τίτλο «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», που
έχει έδρα στα Λουτρά του Δήμου Αλμωπίας, με αρ. ΜΑΕ 69112/57/β09/16 και
Α.Φ.Μ. 090090279 της Δ.Ο.Υ. Αριδαίας, σήμερα 12 Ιουλίου 2019, ημέρα της
εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ συγκεντρώθηκε το
Διοικητικό
Συμβούλιο της Εταιρίας, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 962/09-07-2019 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της, που δόθηκε στον καθένα Σύμβουλο, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 25 του καταστατικού της εταιρίας όπως ισχύει σήμερα, για
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία (παρ. 2 του άρθρου 26 του
καταστατικού της εταιρίας) δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν
παρόντα έξι (6) μέλη δηλαδή :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Μπίνος Δημήτριος του Γεωργίου
Πέγιου Χρυσάνθη του Κωνσταντίνου
Μπίνας Ιωάννης του Γεωργίου
Τραϊανού Μαρία του Δημητρίου
Δόντσος Χρήστος του Νικολάου
Δήμτσης Χρήστος του Τραϊανού

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μπαγκή Αικατερίνη του Ευάγγελου
2. Ούτσκας Πέτρος του Ιωάννη
3. Μπουρνάζη Μελπομένη του Δημητρίου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της εταιρίας ύστερα από τη διαπίστωση νόμιμης απαρτίας
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην εισήγησή του για το 5ο θέμα
ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου:
Σύμφωνα με το άρθρο 28 του κανονισμού Διαχείρισης της εταιρίας περί αντιστοιχίας
οργάνων λήψης αποφάσεων «1. Όπου στη κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο
Δήμαρχος νοείται ο Πρόεδρος της Επιχείρησης, όπου αναφέρεται Δημοτικό
Συμβούλιο ή Δημαρχιακή Επιτροπή ή Οικονομική Επιτροπή νοείται το
Διοικητικό Συμβούλιο, όπου υπάλληλος του Δήμου νοείται υπάλληλος της
Δημοτικής Επιχείρησης.
Σύμφωνα με το άρθρο 202 του Ν.3463/06: «Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου
είναι δυνατή η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων:
i. σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, περιλαμβανομένων και των
εκκλησιαστικών, καθώς και σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, που έχουν
την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου,
ii. σε τοπικά παραρτήματα οργανώσεων πανελλήνιας δράσης, που αναπτύσσουν
κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα,
iii. σε συλλόγους μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με πανελλήνια δράση, οι οποίοι
έχουν ως σκοπό την παροχή βοήθειας και υποστήριξης κάθε μορφής, σε παιδιά που
είναι, ιδίως, θύματα εξάρτησης, κακοποίησης, παραμέλησης, οικονομικής
εκμετάλλευσης και παράνομης διακίνησης, ανεξαρτήτως υπηκοότητας. Πρόσθετη
προϋπόθεση για την επιχορήγηση αυτή αποτελεί η κατάρτιση σχετικού
προγράμματος δράσης του συλλόγου, για τον αντίστοιχο Δήμο και η έγκρισή του από
τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
iv. σε πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στον οικείο Δήμο για
την πραγματοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθώς και
v. σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δήμου, περιλαμβανομένων και των
σχολικών επιτροπών, επιπροσθέτως της τακτικής επιχορήγησης που λαμβάνουν.
Β. Η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον έχει εγγραφεί
σχετική πίστωση στον οικείο προϋπολογισμό για το σκοπό αυτόν. Το συνολικό ποσό
των επιχορηγήσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα και μισό εκατοστό (1,5%) των
τακτικών εσόδων του δήμου.
Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν έχει εφαρμογή, αν τα ποσά των
χορηγούμενων ενισχύσεων από τους δήμους προς τους παραπάνω φορείς
προέρχονται από έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις που προορίζονται για τους
ανωτέρω φορείς ή αν οι φορείς που επιχορηγούνται είναι σχολικές επιτροπές.»
Σύμφωνα με το άρθρο 10Β Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 του ν.
4305/2014: «Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, Σωματεία, Ιδρύματα,
Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και λοιποί μη κερδοσκοπικοί φορείς που
επιχορηγούνται καθ' οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης,
κατά την παρ. 2 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995, με ποσό άνω των τριών χιλιάδων
(3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα του προγράμματος
Διαύγεια απολογιστικά στοιχεία δαπανών όπου αναφέρονται τα νόμιμα παραστατικά
που αφορούν στο ποσό της επιχορήγησης, με ιδιαίτερη αναφορά του εκδότη και του
λήπτη του παραστατικού, καθώς και του αντικειμένου και του ύψους της
συναλλαγής. Η παράλειψη της δημοσίευσης των ανωτέρω καταστάσεων συνεπάγεται
τον αποκλεισμό των υπόχρεων φορέων από παντός είδους περαιτέρω επιχορήγηση ή
χρηματοδότηση από φορείς του προηγουμένου εδαφίου. Με απόφαση του Υπουργού
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζεται η
διαδικασία πρόσβασης και καταχώρισης στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα του

«Προγράμματος Διαύγεια», καθώς και κάθε άλλη αναγκαία διαδικαστική και τεχνική
λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου»
Σύμφωνα με το άρθρο 4 της κατ΄εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδοθείσας
Απόφασης Διοικ.Μετ.&Η.Δ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.01.2015 (ΦΕΚ 116/21.01.2015
τεύχος Β’): «Κάθε πράξη έγκρισης επιχορήγησης από φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης προς τους ανωτέρω επιχορηγούμενους φορείς φέρει σε εμφανές σημείο
την
εξής
σημείωση:
«Σε περίπτωση που το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων από φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, οι
επιχορηγούμενοι φορείς οφείλουν να αναρτούν στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων
του Προγράμματος Διαύγεια τα στοιχεία των δαπανών οι οποίες αφορούν στα ποσά
των επιχορηγήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 10 Β Ν. 3861/2010 όπως προστέθηκε με το
άρθρ.
16
Ν.
4305/2014»
Η παράλειψη της δημοσίευσης των στοιχείων δαπανών, σύμφωνα με τις προβλέψεις
του
άρθρου
10Β
Ν.
3861/2010
και
της
παρούσας
απόφασης συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υπόχρεων φορέων από παντός είδους
επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από φορείς της γενικής κυβέρνησης στο μέλλον. Οι
πάροχοι επιχορηγήσεων της γενικής κυβέρνησης οφείλουν να προβαίνουν στο
σχετικό έλεγχο πριν την έγκριση της επιχορήγησης.»
O Φιλαθλητικός Όμιλος Αριδαίας, με τις από 893/01.07.2019, 926/03.07.2019,
928/03.07.2019 και 929/03.07.2019 αιτήσεις του όπως πρωτοκολλήθηκαν από την
υπηρεσία μας, καλεί τη Δημοτική επιχείρηση Λουτρά Λουτρακίου Δήμου
Αλμωπίας Α.Ε. :
1. Να προβεί σε δωρεά τριών αυτόματων φορητών απινιδωτών, ώστε να
διατεθούν ο ένας στην Αριδαία και οι άλλοι δύο στην Δυτική και Ανατολική
Αλμωπία αντίστοιχα
2. Να χορηγήσει αθλητικό υλικό στο τμήμα Βόλεϊ (μπάλες συγκεκριμένων
προδιαγραφών και δίχτυ βόλεϊ - φιλέ)
3. Να ενισχύσει οικονομικά με το ποσό των 1.000,00 ευρώ για την στήριξη της
ομάδας ανδρών μπάσκετ λόγω της ανόδου της ομάδας στην Γ΄Εθνική
4. Να χορηγήσει αθλητικό υλικό στο τμήμα μπάσκετ (μπάλες μπάσκετ για την
ομάδα ανδρών και για τις ομάδες παίδων και εφήβων, συγκεκριμένων
προδιαγραφών )
στην προσπάθεια του συλλόγου να προάγει το αθλητικό και πολιτιστικό του
πνεύμα στο πλαίσιο των δράσεων του για την ενίσχυση του αθλητισμού, που
επιτρέπει στους πολίτες και κυρίως στους νέους, να μπορούν να αθλούνται και να
αποκτούν συνάμα μια υγιή επαφή με τον αθλητισμό καλείται το Διοικητικό
Συμβούλιο να εγκρίνει την επιχορήγηση 1.000,00 ευρώ για τους λόγους που
αναπτύχθηκαν και στα πλαίσια προσπάθειας της επιχείρησης να δείξει τον
κοινωνικό της χαρακτήρα και να ενισχύσει την προβολή της, να ψηφίσει τη
σχετική πίστωση καθώς και την χορηγία αθλητικού υλικού για το τμήμα Βόλεϊ και
για το τμήμα Μπάσκετ.
Αναφορικά με τη δωρεά τον απινιδωτών η επιχείρηση των Λουτρών θα προβεί άμεσα
στην προμήθεια απινιδωτών με σκοπό την τοποθέτηση τους σε σημεία της περιοχής
στα οποία θα έχουν πρόσβαση πιστοποιημένοι πολίτες της περιοχής μας, οι οποίοι ως
ανανήπτες θα είναι ικανοί να τα χρησιμοποιήσουν με αποτέλεσμα να αυξήσουμε τις
πιθανότητες επιβίωσης των θυμάτων εξωνοσοκομειακής καρδιακής ανακοπής.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
1) το άρθρο 202 του Ν.3463/06,

2) το άρθρο 10 Β Ν. 3861/2010,
3)
την
Απόφαση
Διοικ.Μετ.&Η.Δ.
ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.01.2015
(ΦΕΚ
116/21.01.2015 τεύχος Β’)
4)τις παραπάνω διατάξεις όπως σήμερα ισχύουν
5) τις αιτήσεις του συλλόγου
6) τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2019 της «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου
Αλμωπίας Α.Ε.», που ψηφίστηκε με την 128/2018 απόφαση του Διοικητικού μας
Συμβουλίου και αναμορφώθηκε με την αριθ. 38/2019 απόφαση Δ.Σ..
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Εγκρίνει την επιχορήγηση 1.000,00 ευρώ προς τον Φιλαθλητικό Όμιλο
Αριδαίας για τη στήριξη της ομάδας και τη διατήρησή της στην Γ΄Εθνική
2. Εγκρίνει την χορηγία αθλητικού υλικού για το τμήμα Βόλεϊ (μπάλες
συγκεκριμένων προδιαγραφών και δίχτυ βόλεϊ- φιλέ) και για το τμήμα
μπάσκετ (μπάλες μπάσκετ για την ομάδα ανδρών και για τις ομάδες παίδων
και εφήβων, συγκεκριμένων προδιαγραφών ), όπως αναλυτικά αναφέρονται
στις αιτήσεις του, για τους λόγους που αναπτύχθηκαν παραπάνω και στα
πλαίσια προσπάθειας της επιχείρησης να δείξει τον κοινωνικό της
χαρακτήρα.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων από
ετησίως, ο επιχορηγούμενος σύλλογος
οφείλει να αναρτά στο Μητρώο
Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια τα στοιχεία των δαπανών οι
οποίες αφορούν στα ποσά των επιχορηγήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 10 Β Ν.
3861/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρ. 16 Ν. 4305/2014. (άρθρο 4 της Απόφασης
Διοικ.Μετ.&Η.Δ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.01.2015 - ΦΕΚ 116/21.01.2015 τεύχος Β’)
2. Ψηφίζει πίστωση ποσού 1.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00.6734.01 των εξόδων
του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, για να δοθεί στον παραπάνω σύλλογο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. Αριθ. 57/2019
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ακριβές Αντίγραφο
Λουτρά 12/07/2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τα Μέλη

