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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της αριθ. 18/23-10-2020 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.67/ 2020 Θέμα: 3ο  
Προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση 
εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου σύμφωνα με 
τα κριτήρια που ορίζει ο Ν.2190/94 

 
Σήμερα 23 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ συνήλθε το 
Διοικητικό Συμβούλιο 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. Έδεσσας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
Διοικητικού Συμβουλίου, κεκλεισμένων των θυρών, όπως ορίζεται και στην 
ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ εγκύκλιο του ΥΠΕΣ  , ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 
1271/20-10-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που στάλθηκε  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. 
Στην παρούσα διαδικασία αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, 
δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών συμμετείχαν (6) έξι μέλη δηλαδή : 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1.  Μπάτσης Χρήστος 
2.  Λιούγας Δημήτριος 
3.  Ούτσκας Πέτρος 
4.  Αδραμάνης Αθανάσιος 
5. Μίχου Μαρία 
6. Λούγκα Ευστρατία 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
                  1.  Τζέκου Χριστίνα 
                  2.  Θεοδωρίδης Αναστάσιος 
                  3.  Μαγγίρη Γεωργία 
 
 



Ο Πρόεδρος του  Δ.Σ της  εταιρίας ύστερα από τη διαπίστωση νόμιμης απαρτίας 

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην εισήγησή του  για  το 3ο θέμα 

ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου: 

Η Λουτρά Λουτρακίου  Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρία Αξιοποίησης 

Δημοτικών Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου με  διακριτικό τίτλο «Λουτρά 

Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε», θα πρέπει για την ομαλή και εύρυθμη 

λειτουργία της    και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών-λουομένων να 

προβεί στην πρόσληψη  προσωπικού για την στελέχωση των υπηρεσιών της 

επιχείρησης με τις εξής ειδικότητες:  

   
Κατηγορία Ειδικότητα Αριθμός Χρονική 

διάρκεια 
Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού Έναν (1) Οχτώ (8) 

μηνών 

Τ.Ε. Υπαλλήλων Υποδοχής Έναν (1) Έξι (6) μηνών 

Δ.Ε. Φύλακες Δύο (2) Τεσσάρων (4) 
μηνών 

 

Προτείνω λοιπόν την πρόσληψη των παραπάνω ειδικοτήτων, σύμφωνα με τα 

κριτήρια που ορίζει ο Ν.2190/94, όπως κάθε φορά ισχύει και κάλεσε το Διοικητικό 

Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και 

λαμβάνοντας υπόψη: 

 Τον Κανονισμό  Εσωτερικής Υπηρεσίας της Επιχείρησης, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 

 Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/τ.Α΄/7-

6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν (Ν.4555/2018) 

 τις διατάξεις του Ν.2190/1994, όπως ισχύει και ιδίως του άρθρου 21  

 τις διατάξεις της παρ.20α του Ένατου άρθρου του ν.4057/2012  

 Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της επιχείρησης Λουτρά 

Λουτρακίου Μονομετοχική  Δημοτική Ανώνυμη Εταιρία Αξιοποίησης 

Δημοτικών Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου Έτους 2020  (βεβαίωση αριθ. 

1282/23-10-2020 του Προέδρου της επιχείρησης)   

 Την υπ΄αριθμ. 15/22-02-2020 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Ανώνυμης 

Εταιρίας Αξιοποίησης Δημοτικών ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου «Λουτρά  

Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.» με θέμα  Απόφαση Προγραμματισμού 

προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020 ύστερα από την έκδοση του 

με αριθ. Πρωτ. 11072/18.02.2020 ΑΔΑ: Ω84Ο46ΜΤΛ6-Τ2Π εγκύκλιο του 

Υπουργείου Εσωτερικών 

 Την υπ΄αριθμ. 3628/18-03-2020 εισηγητική έκθεση της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για 

πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα Λουτρά 



Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε με κάλυψη της δαπάνης υπό την μορφή 

αντιτίμου ή λοιπές αντικαταβολές». 

 Την υπ΄αριθμ. 32946/27.05.2020 (ΑΔΑ: 691Τ46ΜΤΛ6-ΣΗΩ) Εγκριτική 

Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

107 του ν. 4483/2017, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 33177/29-05-2020 ( αρ. πρωτ. 

επιχείρησης 541/02.06.2020)  έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα 

«Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο)».  

 Τις άμεσες ανάγκες της επιχείρησης 

             
                                  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      ο μ ό φ ω ν α  
 
Α. Την πρόσληψη συνολικού αριθμού τεσσάρων ατόμων (4), με σύμβαση εργασίας 

ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών της Λουτρά Λουτρακίου  

Μονομετοχικής Δημοτικής Α.Ε. Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων Λουτρών 

Λουτρακίου με διακριτικό τίτλο  «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.», για 

τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες και την αντίστοιχη χρονική διάρκεια: 

 
Κατηγορία Ειδικότητα Αριθμός Χρονική 

διάρκεια 
Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού Έναν (1) Οχτώ (8) 

μηνών 

Τ.Ε. Υπαλλήλων Υποδοχής Έναν (1) Έξι (6) μηνών 

Δ.Ε. Φύλακες Δύο (2) Τεσσάρων (4) 
μηνών 

Β.  Οι προσλήψεις θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού 

έτους  2020 του σκέλους των εξόδων της Επιχείρησης.  

Κ.Α. 10.6041.01 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, 

γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) εκτάκτων υπαλλήλων,  ύψους 520.000,00 ευρώ. 

Κ.Α. 10.6054.01 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ύψους 125.000,00 

ευρώ. Σε περίπτωση που οι συμβάσεις κάποιων εργαζομένων διαρκέσουν έως και το 

επόμενο έτος, για την κάλυψη αυτών των αναγκών θα υπάρχουν αντίστοιχοι κωδικοί 

στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2021. 

Γ. Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο της Επιχείρησης να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες ώστε να εκδοθεί η προκήρυξη των θέσεων. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. Αριθ. 67/2020 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής: 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                            Τα Μέλη 
 

Ακριβές Αντίγραφο 
Λουτρά  23/10/2020 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  Δ.Σ. 
ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 


