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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της αριθ. 1 /22-01-2020  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.1/ 2020 Θέμα: 1ο  

Ψήφιση πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον 
Προϋπολογισμό οικ. Έτους 2020 

 
 

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 22 Ιανουαρίου  2020, ημέρα της 
εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ συγκεντρώθηκε το   Διοικητικό  Συμβούλιο 
της  Εταιρίας, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 39/17-01-2020 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 εννέα (9) μέλη δηλαδή : 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. Μπάτσης Χρήστος 
2. Λιούγας Δημήτριος 
3. Ούτσκας Πέτρος 
4. Λούγκα Ευστρατία 
5. Τζέκου Χριστίνα 
6. Αδραμάνης Αθανάσιος 
7. Μαγγίρη Γεωργία 
8. Μίχου Μαρία 
9. Θεοδωρίδης Αναστάσιος 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
 Κανένας 

 
 



 
Ο Πρόεδρος του  Δ.Σ της  εταιρίας ύστερα από τη διαπίστωση νόμιμης απαρτίας 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην εισήγησή του  για  το 1ο θέμα 
ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου: 
 
Για την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών της Λουτρά Λουτρακίου  Μονομετοχικής 
Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων Λουτρών 
Λουτρακίου με  διακριτικό τίτλο «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας  Α.Ε»,  
βάσει των καταστατικών της σκοπών και του άρθρου 8 παρ. 1 του κανονισμού 
διαχείρισης της επιχείρησης όπως αυτός  ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή του, 
και επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ.4 σε συνδυασμό με το 
άρθρο  257 παρ. 2  του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006) σε 
συνάρτηση με τον Ν.2190/20 και Ν.4548/2018 περί ανωνύμων εταιριών καθώς και 
την κοινή Υπουργική απόφαση ΚΥΑ οικ. 47490/18-12-2012, σύμφωνα με την οποία, 
οι αποφάσεις της ΚΥΑ  δεν έχουν υποχρεωτική εφαρμογή από μια  δημοτική 
επιχείρηση, η «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε» την εφαρμόζει 
προαιρετικά, καθ’ υπόδειξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού συνεδρίου, σύμφωνα με 
το άρθρο 275 του Ν. 3852/2010(Καλλικράτης) όπως σήμερα ισχύουν σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 4555/2018 (Κλεισθένης Ι) και κυρίως λόγω της παρ.4 του άρθρου 
266 σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 257 του Ν. 3463/2006 και την παρ. 2 
του άρθρου 8 του κανονισμού διαχείρισης της εταιρίας η πρόσληψη προσωπικού, η 
σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, καθώς και η σύναψη συμβάσεων ανάθεσης 
έργων, προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών από τις δημοτικές ή κοινοτικές 
ανώνυμες εταιρείες του άρθρου 266 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα 
(Ν.3463/2006), όπως σήμερα ισχύουν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4555/2018 
(Κλεισθένης Ι) όπως και η συγκεκριμένη ,  διενεργούνται βάσει των αντίστοιχων 
κανόνων που ισχύουν για τους Ο.Τ.Α. 
 
Επίσης σύμφωνα με τις εγκύκλιους 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986, οι πιστώσεις 
που είναι γραμμένες στον προϋπολογισμό δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το 
σκοπό για τον οποίο έχουν προβλεφθεί, αν δεν διατεθούν με απόφαση του αρμοδίου 
οργάνου, εκτός αν πρόκειται για τις πιστώσεις της παρ. 5 του άρθρου 158 του ΔΚΚ, 
οι οποίες διατίθενται χωρίς απόφαση οποιουδήποτε οργάνου (αποδοχές 
προσωπικού, αντιμισθία αιρετών, μισθώματα ακινήτων, υποχρεωτικές εισφορές) 
και οι οποίες αναλαμβάνονται από την αρχή του έτους για ολόκληρο το ετήσιο 
ποσό τους (άρθρο 21 παρ.9 Ν 2362/95, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 
3α του άρθρου 50 του Ν 3943/2011, εγκύκλιος 30/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ). 
Η Οικονομική Επιτροπή έχει τη δυνατότητα, να διαθέτει τις πιστώσεις του 

προϋπολογισμού είτε με χωριστές αποφάσεις της, για κάθε περίπτωση , κατά τη 

διάρκεια του οικονομικού έτους, ή να διαθέτει όλες τις πιστώσεις ή ένα μέρος τους, 

με μία απόφαση που μπορεί να παίρνεται είτε στην αρχή είτε κατά τη διάρκεια του 

οικονομικού έτους, ανάλογα με το είδος και το χρόνο που πρέπει να πραγματοποιηθεί 

η δαπάνη. 

 
Σύμφωνα με το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει 
για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, 
εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό 



συμβούλιο ή ο Δήμαρχος, και επίσης 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.  
 
Σημειώνεται ότι από την 01-01-2017 ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 
Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες (Α145). Κατά συνέπεια μετά την έναρξη 
του οικονομικού έτους πρέπει να εκδοθούν και να καταχωρηθούν αμέσως και κατ΄ 
απόλυτη προτεραιότητα οι αποφάσεις ανάληψης των πολυετών υποχρεώσεων, κατά 
το μέρος που αφορούν στη δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός  του 2020. 
Στη συνέχεια πρέπει να εκδοθούν οι αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων των 
αντίστοιχων αναλήψεων του 2019 που ανατρέπονται κατά τα ανωτέρω εφόσον 
εκκρεμούν σχετικές υποχρεώσεις. 
Περαιτέρω, θα πρέπει να εκδοθούν και οι αποφάσεις για την ανάληψη ολόκληρου του 
ποσού των εγγεγραμμένων πιστώσεων για τις σταθερές δαπάνες, τις δαπάνες πάγιου 
χαρακτήρα και τις δαπάνες για μισθώματα ακινήτων που χρησιμοποιούνται. 
Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του ΠΔ 80/2016 για τους λοιπούς φορείς της Γενικής 
Κυβέρνησης η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται σε 
συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης από το 
αρμόδιο όργανο του φορέα. 
Επειδή  θα πρέπει η «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.» να προβεί σε  
δαπάνες κατά το 2020, θα πρέπει προηγούμενα το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας 
να προβεί στην έγκριση της διάθεσης αρχικά κάποιων  απαραίτητων για την 
καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης, εγγεγραμμένων πιστώσεων του 
προϋπολογισμού του 2020 σύμφωνα με το άρθρο 158 του Δ.Κ.Κ. του Ν. 3463/2006. 
Στον προϋπολογισμό της «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.», που 
ψηφίστηκε με την 129/2019 απόφαση του Διοικητικού μας Συμβουλίου προβλέπονται 
σχετικές πιστώσεις.    
Δεδομένου της υπαγωγής της επιχείρησης στην υποχρεωτική εγγραφή  και ανάρτηση 

των απαραίτητων διαδικασιών στο Κεντρικό  Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων, και για την ορθή χρήση αυτού, θα παίρνονται και επιμέρους αποφάσεις 

για τη ψήφιση των πιστώσεων με βάση τα πρωτογενή αιτήματα που θα 

δημιουργούνται για την προμήθεια ειδών και υλικών και την παροχή υπηρεσιών και 

εκτέλεση εργασιών καθώς και τη δημιουργία μελετών και εκτέλεση έργων, που τυχόν 

προκύπτουν για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης. 

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου τον προϋπολογισμό της 

«Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.», που ψηφίστηκε με την 129/2019 

απόφαση του Διοικητικού μας Συμβουλίου και παρακάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο 

να προβεί στην ψήφιση των σχετικών πιστώσεων, οι οποίες σύμφωνα με τους πίνακες 

που συντάχθηκαν από τον Πρόεδρο της επιχείρησης, κρίνεται επιτακτική ανάγκη να   

ψηφιστούν για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης και σύμφωνα με το αριθ. 



πρωτ. 51/20.01.2020 αίτημα με το οποίο εισηγείται την αναγκαιότητα της ψήφισης 

των παρακάτω πιστώσεων. 

 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Ποσό € 

02.80.8111.07 
Οφειλές μισθοδοσίας (Δεκέμβριος 2019) προσωπικού Αορίστου 
χρόνου 

7.783,14 

02.80.8111.08 
Οφειλές μισθοδοσίας (Δεκέμβριος 2019) Έκτακτου 
προσωπικού 

66.912,90 

02.80.8112.02 Οφειλή απο παροχή υπηρεσιών καταχώρησης στα ΜΜΕ 744,00 

02.80.8112.26 
Οφειλή απο παρ. υπ. Λογιστική υποστήριξη 2019 (ΠΛΕΣΚΑ 
ΚΥΡΙΑΚΗ) 

4.036,20 

02.80.8112.42 Οφειλή Αποζημίωσης Αντιπροέδρου Δ.Σ. 709,19 

02.80.8112.43 
Οφειλή από παροχή υπηρεσιών ελεύθερου επαγγελματία για τη 
σύνταξη μελέτης (ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ) 

4.351,22 

02.80.8112.46 Οφειλή από αμοιβές εντεταλμένων συμβούλων 436,92 

02.80.8112.49 Οφειλή Αποζημίωσης  Διευθύνοντος Συμβούλου 2.112,20 

02.80.8112.53 Οφειλή αμοιβές λοιπών εκτελούντων -GDPR  2019 
(ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΜΑΡΙΑ) 1488,00 

02.80.8112.54 Οφειλή απο παρ. υπ.Στατικής Φύλαξης (ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ 
ΣΙΑ ΟΕ) 2647,40 

02.80.8112.55 Οφειλή απο παρ. υπ.Συντήρηση Η.Υ (ΔΟΔΟΠΟΥΛΟΣ - 
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΟΕ) 744,00 

02.80.8113.03 
Οφειλές απο θεώρηση εισιτηρίων (προμήθεια ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ) 

200,00 

02.80.8114.01 Οφειλές φόρων τελών και κρατήσεων  Παρελθόντων Οικ. Ετών 100.000,00 

02.80.8115.01 
Οφειλές προμηθευτών ΠΟΕ (από προμήθειες έργα εργασίες) 
ΕΩΣ ΚΑΙ 31/12/2010 

29.059,75 

02.80.8115.03 Οφειλές Αποζημιώσεων μελών Δ.Σ. (Εώς και 12/02/2011) 33.609,74 

02.80.8115.04 Οφειλές σε δικαιούχους Αμοιβών (Εώς και 31/12/2010) 8.680,00 

02.80.8115.06 
Οφειλές προμηθευτών ΠΟΕ (από προμήθειες έργα εργασίες) 
ΑΠΌ 1/1/2011 ΕΩΣ ΚΑΙ 12/02/2011 

6.155,94 

02.80.8115.07 
Οφειλές προμηθευτών ΠΟΕ (από προμήθειες έργα εργασίες) 
ΑΠΌ 13/02/2011 ΕΩΣ ΚΑΙ 31/12/2011 

470,11 

02.80.8116.42 Οφειλή 2019 (ΚΩΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) 866,26 

02.80.8116.43 Οφειλή 2019 (ΤΖΗΝΤΖΙΦΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 6696,00 

02.80.8221.02 Απόδοση φόρων ,τελών και κρατήσεων (ΦΜΥ) 20.000,00 

02.80.8222.01 
Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, 
μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών 
οργάνων 

10.000,00 



02.80.8223.01 
Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών 
κλπ 

10.000,00 

02.80.8224.01 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 12.000,00 

02.80.8231.02 Εισφορές σε  Ασφαλιστικούς Οργανισμούς ΙΚΑ 270.000,00 

02.00.6117.01 
Αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού -σιδερώματος 
των  πετσετών,μπορνουζιών,κ.ά (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 

5.008,96 

02.00.6117.13 
Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα 
του ελεύθερου επαγγελματία (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 

17.863,52 

02.00.6117.16 
Αμοιβή για παροχή υπηρεσιών ασφαλείας - στατική φύλαξη 
(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 

15884,40 

02.00.6431.04 
Παροχή υπηρεσιών μετάδοσης και καταχώρησης στα ΜΜΕ 
(Ραδιόφωνο-Τηλεόραση-Εφημερίδες) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 

4.484,00 

02.10.6112.14 
Αμοιβή για την παρακολούθηση των διαδικασιών των Λουτρών 
σε ζητήματα αδειοδοτήσεων κτιρίων και μελετών 
(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 

8000,00 

02.10.6112.15 Αμοιβές ηλεκτρολόγου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 10.730,00 

02.10.6112.17 
Αμοιβή για έκδοση άδειας ειδικού 
σήματος(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 

12.400,00 

02.10.6264.04 
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων - ανελκυστήρα 
(συνεχιζόμενο) 

595,20 

02.10.6265.09 
Συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, fax  και 
φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων (συνεχιζόμενο) 

2480,00 

02.10.6265.10 Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 942,40 

02.10.6612.02 
Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 
(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 

3.361,09 

02.10.6634.02 

Προμήθεια ειδών γενικής  καθαριότητας και ευπρεπισμού 
(διάφορα υλικά και  υγρά καθαριότητας, σφουγγάρια κ.α) για 
την καθαριότητα των εγκαταστάσεων των Λουτρών 
(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 

12.367,74 

02.10.6643.06 
Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και χλοοκοπτικά 
(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 

5.944,72 

02.10.6653.02 
Προμήθεια και παραγωγή CD,DVD, SPOT, για τις 
δραστηριότητες και το φυσικό περιβάλλον της 
περιοχής(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 

310,00 

02.10.6661.04 
Προμήθεια οικοδομικών υλικών  συντήρησης και επισκευής 
κτιρίων και έργων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 

36.017,13 

02.10.6661.07 Προμήθεια ηλεκτρολογικού  υλικού (συνεχιζόμενο) 45.104,24 

02.10.6681.02 Προμήθεια υλικών φαρμακείου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 2.737,46 

02.10.6693.02 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού (λιπάσματα,φάρμακα, κ.ά) 929,76 

02.10.7411.08 

Μελέτη για την κατασκευή κτιρίου υποδοχής και κτιρίου 
ομαδικής λουτροθεραπείας χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης 
στο χώρο εισόδου στον τομέα Α των Λουτρών Λουτρακίου 
(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 

73.500,00 

02.10.7413.10 
Μελέτη ανάπλασης με αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού στην 
περιοχή εισόδου του τομέα Α στα Λουτρά Λουτρακίου 
(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 

73.000,00 



02.00.6121.02 Αποζημίωση Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 10.500,00 

02.00.6121.03 Αποζημίωση διευθύνοντα συμβούλου 16.700,00 

02.00.6125.03 
Αμοιβή εντεταλμένων συμβούλων του Προέδρου, μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου 

18.500,00 

02.00.6221.01 Ταχυδρομικά Τέλη, courier 1.000,00 

02.00.6222.01 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 4.000,00 

02.00.6331.01 Λοιποί φόροι και τέλη 80.000,00 

02.00.6515.01 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 20.000,00 

02.10.6021.01 
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός , κ.ά )υπαλλήλων 
αορίστου χρόνου 

80.000,00 

02.10.6041.01 
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, κ.ά 
)εκτάκτων υπαλλήλων 

520.000,00 

02.10.6052.01 
Εργοδοτικές εισφορές υπάλληλων με σύμβαση αορίστου 
χρόνου 

22.000,00 

02.10.6053.01 Εργοδοτικές εισφορές αιρετών 12.000,00 

02.10.6054.01 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού 125.000,00 

02.10.6115.06 
Αμοιβές ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών 
καταστάσεων της χρήσης 1/1/2019-31/12/2019 

3.000,00 

02.10.6211.01 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος παραγωγικής διαδικασίας 120.000,00 

02.10.6323.01 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 200,00 

02.10.6462.01 Δημοσίευση προκηρύξεων 3.000,00 

02.10.6463.01 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 3.000,00 

02.00.6442.01 Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων 5.416,20 

02.10.6112.05 Αμοιβή για αναλύσεις Νερού Ιαματικών πηγών 4.873,20 

02.10.7131.07 
Προμήθεια ηλεκτρικών ειδών (κλιματιστικά, τηλεοράσεις κ.α) 
για τις ανάγκες της εταιρίας. 

6.479,00 

02.10.6111.03 

Αμοιβές πληρεξούσιου δικηγόρου για υποθέσεις της 
επιχείρησης των Λουτρών, εντολή κατάθεσης προσφυγής και 
αίτησης αναστολής κατά της με αρ. πρωτ.425172/2019 πράξης 
επιβολής προστίμου  του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 
ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης 

744,00 

02.00.6433.01 
Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας 
φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 

2.647,40 

02.10.6253.01 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.000,00 

02.00.6117.06 
Αμοιβή Υπηρεσίας μετάδοσης δεδομένων, τεχνική υποστήριξη 
ζωντανής μετάδοσης 

260,40 



02.107131.13 Προμήθεια Φιαλών Οξυγόνου 4.464,00 

 

 
Το  Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του 

την εισήγηση του Προέδρου και ενημερώθηκε σχετικά για τους προς ψήφιση Κ.Α.Ε. 

και το αρθ. 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/10 σε συνδυασμό με τον κανονισμό Διαχείρισης 

της εταιρίας και το άρθρο 266 παρ. 4 και το άρθρο 158 του Ν. 3463/2006 καθώς και 

του Π.Δ. 80/2016 και ύστερα από διαλογική συζήτηση 

 
                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Ψηφίζει  τις παρακάτω πιστώσεις που είναι γραμμένες στους αντίστοιχους Κ.Α. του 

ψηφισθέντα με την αριθ. 129/2019 απόφασή μας , προϋπολογισμού της «Λουτρά 

Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε», οικονομικού έτους 2020, για την καταβολή 

των αντίστοιχων δαπανών για την εκτέλεση των  εργασιών, υπηρεσιών , προμηθειών 

κ.α   της Εταιρίας, και κάποιων  απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία της 

επιχείρησης, εγγεγραμμένων πιστώσεων κατά το ανωτέρω οικονομικό έτος, και μέχρι 

του εγγεγραμμένου ποσού, σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 51/20.01.2020 αίτημα με το 

οποίο εισηγείται την αναγκαιότητα της ψήφισης των παρακάτω πιστώσεων :  

 

 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Ποσό € 

02.80.8111.07 
Οφειλές μισθοδοσίας (Δεκέμβριος 2019) προσωπικού Αορίστου 
χρόνου 

7.783,14 

02.80.8111.08 
Οφειλές μισθοδοσίας (Δεκέμβριος 2019) Έκτακτου 
προσωπικού 

66.912,90 

02.80.8112.02 Οφειλή απο παροχή υπηρεσιών καταχώρησης στα ΜΜΕ 744,00 

02.80.8112.26 
Οφειλή απο παρ. υπ. Λογιστική υποστήριξη 2019 (ΠΛΕΣΚΑ 
ΚΥΡΙΑΚΗ) 

4.036,20 

02.80.8112.42 Οφειλή Αποζημίωσης Αντιπροέδρου Δ.Σ. 709,19 

02.80.8112.43 
Οφειλή από παροχή υπηρεσιών ελεύθερου επαγγελματία για τη 
σύνταξη μελέτης (ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ) 

4.351,22 

02.80.8112.46 Οφειλή από αμοιβές εντεταλμένων συμβούλων 436,92 

02.80.8112.49 Οφειλή Αποζημίωσης  Διευθύνοντος Συμβούλου 2.112,20 

02.80.8112.53 Οφειλή αμοιβές λοιπών εκτελούντων -GDPR  2019 
(ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΜΑΡΙΑ) 1488,00 

02.80.8112.54 Οφειλή απο παρ. υπ.Στατικής Φύλαξης (ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ 
ΣΙΑ ΟΕ) 2647,40 

02.80.8112.55 Οφειλή απο παρ. υπ.Συντήρηση Η.Υ (ΔΟΔΟΠΟΥΛΟΣ - 
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΟΕ) 744,00 



02.80.8113.03 
Οφειλές απο θεώρηση εισιτηρίων (προμήθεια ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ) 

200,00 

02.80.8114.01 Οφειλές φόρων τελών και κρατήσεων  Παρελθόντων Οικ. Ετών 100.000,00 

02.80.8115.01 
Οφειλές προμηθευτών ΠΟΕ (από προμήθειες έργα εργασίες) 
ΕΩΣ ΚΑΙ 31/12/2010 

29.059,75 

02.80.8115.03 Οφειλές Αποζημιώσεων μελών Δ.Σ. (Εώς και 12/02/2011) 33.609,74 

02.80.8115.04 Οφειλές σε δικαιούχους Αμοιβών (Εώς και 31/12/2010) 8.680,00 

02.80.8115.06 
Οφειλές προμηθευτών ΠΟΕ (από προμήθειες έργα εργασίες) 
ΑΠΌ 1/1/2011 ΕΩΣ ΚΑΙ 12/02/2011 

6.155,94 

02.80.8115.07 
Οφειλές προμηθευτών ΠΟΕ (από προμήθειες έργα εργασίες) 
ΑΠΌ 13/02/2011 ΕΩΣ ΚΑΙ 31/12/2011 

470,11 

02.80.8116.42 Οφειλή 2019 (ΚΩΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) 866,26 

02.80.8116.43 Οφειλή 2019 (ΤΖΗΝΤΖΙΦΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 6696,00 

02.80.8221.02 Απόδοση φόρων ,τελών και κρατήσεων (ΦΜΥ) 20.000,00 

02.80.8222.01 
Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, 
μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών 
οργάνων 

10.000,00 

02.80.8223.01 
Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών 
κλπ 

10.000,00 

02.80.8224.01 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 12.000,00 

02.80.8231.02 Εισφορές σε  Ασφαλιστικούς Οργανισμούς ΙΚΑ 270.000,00 

02.00.6117.01 
Αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού -σιδερώματος 
των  πετσετών,μπορνουζιών,κ.ά (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 

5.008,96 

02.00.6117.13 
Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα 
του ελεύθερου επαγγελματία (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 

17.863,52 

02.00.6117.16 
Αμοιβή για παροχή υπηρεσιών ασφαλείας - στατική φύλαξη 
(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 

15884,40 

02.00.6431.04 
Παροχή υπηρεσιών μετάδοσης και καταχώρησης στα ΜΜΕ 
(Ραδιόφωνο-Τηλεόραση-Εφημερίδες) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 

4.484,00 

02.10.6112.14 
Αμοιβή για την παρακολούθηση των διαδικασιών των Λουτρών 
σε ζητήματα αδειοδοτήσεων κτιρίων και μελετών 
(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 

8000,00 

02.10.6112.15 Αμοιβές ηλεκτρολόγου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 10.730,00 

02.10.6112.17 
Αμοιβή για έκδοση άδειας ειδικού 
σήματος(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 

12.400,00 

02.10.6264.04 
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων - ανελκυστήρα 
(συνεχιζόμενο) 

595,20 

02.10.6265.09 
Συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, fax  και 
φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων (συνεχιζόμενο) 

2480,00 

02.10.6265.10 Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 942,40 



02.10.6612.02 
Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 
(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 

3.361,09 

02.10.6634.02 

Προμήθεια ειδών γενικής  καθαριότητας και ευπρεπισμού 
(διάφορα υλικά και  υγρά καθαριότητας, σφουγγάρια κ.α) για 
την καθαριότητα των εγκαταστάσεων των Λουτρών 
(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 

12.367,74 

02.10.6643.06 
Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και χλοοκοπτικά 
(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 

5.944,72 

02.10.6653.02 
Προμήθεια και παραγωγή CD,DVD, SPOT, για τις 
δραστηριότητες και το φυσικό περιβάλλον της 
περιοχής(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 

310,00 

02.10.6661.04 
Προμήθεια οικοδομικών υλικών  συντήρησης και επισκευής 
κτιρίων και έργων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 

36.017,13 

02.10.6661.07 Προμήθεια ηλεκτρολογικού  υλικού (συνεχιζόμενο) 45.104,24 

02.10.6681.02 Προμήθεια υλικών φαρμακείου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 2.737,46 

02.10.6693.02 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού (λιπάσματα,φάρμακα, κ.ά) 929,76 

02.10.7411.08 

Μελέτη για την κατασκευή κτιρίου υποδοχής και κτιρίου 
ομαδικής λουτροθεραπείας χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης 
στο χώρο εισόδου στον τομέα Α των Λουτρών Λουτρακίου 
(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 

73.500,00 

02.10.7413.10 
Μελέτη ανάπλασης με αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού στην 
περιοχή εισόδου του τομέα Α στα Λουτρά Λουτρακίου 
(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 

73.000,00 

02.00.6121.02 Αποζημίωση Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 10.500,00 

02.00.6121.03 Αποζημίωση διευθύνοντα συμβούλου 16.700,00 

02.00.6125.03 
Αμοιβή εντεταλμένων συμβούλων του Προέδρου, μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου 

18.500,00 

02.00.6221.01 Ταχυδρομικά Τέλη, courier 1.000,00 

02.00.6222.01 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 4.000,00 

02.00.6331.01 Λοιποί φόροι και τέλη 80.000,00 

02.00.6515.01 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 20.000,00 

02.10.6021.01 
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός , κ.ά )υπαλλήλων 
αορίστου χρόνου 

80.000,00 

02.10.6041.01 
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, κ.ά 
)εκτάκτων υπαλλήλων 

520.000,00 

02.10.6052.01 
Εργοδοτικές εισφορές υπάλληλων με σύμβαση αορίστου 
χρόνου 

22.000,00 

02.10.6053.01 Εργοδοτικές εισφορές αιρετών 12.000,00 

02.10.6054.01 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού 125.000,00 

02.10.6115.06 
Αμοιβές ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών 
καταστάσεων της χρήσης 1/1/2019-31/12/2019 

3.000,00 



02.10.6211.01 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος παραγωγικής διαδικασίας 120.000,00 

02.10.6323.01 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 200,00 

02.10.6462.01 Δημοσίευση προκηρύξεων 3.000,00 

02.10.6463.01 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 3.000,00 

02.00.6442.01 Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων 5.416,20 

02.10.6112.05 Αμοιβή για αναλύσεις Νερού Ιαματικών πηγών 4.873,20 

02.10.7131.07 
Προμήθεια ηλεκτρικών ειδών (κλιματιστικά, τηλεοράσεις κ.α) 
για τις ανάγκες της εταιρίας. 

6.479,00 

02.10.6111.03 

Αμοιβές πληρεξούσιου δικηγόρου για υποθέσεις της 
επιχείρησης των Λουτρών, εντολή κατάθεσης προσφυγής και 
αίτησης αναστολής κατά της με αρ. πρωτ.425172/2019 πράξης 
επιβολής προστίμου  του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 
ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης 

744,00 

02.00.6433.01 
Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας 
φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 

2.647,40 

02.10.6253.01 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.000,00 

02.00.6117.06 
Αμοιβή Υπηρεσίας μετάδοσης δεδομένων, τεχνική υποστήριξη 
ζωντανής μετάδοσης 

260,40 

02.107131.13 Προμήθεια Φιαλών Οξυγόνου 4.464,00 

 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. Αριθ. 1/2020 
 
Αφού  συντάχθηκε  και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό , υπογράφεται ως εξής: 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                            Τα Μέλη 
Ακριβές Αντίγραφο 
Λουτρά  22/01/2020 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  Δ.Σ 
 

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 


