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ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην Πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 4/02-04-2021 πλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
ηεο Λνπηξά Λνπηξαθίνπ
Μνλνκεηνρηθήο Γεκνηηθήο Αλψλπκεο Δηαηξίαο
Αμηνπνίεζεο Γεκνηηθψλ Αθηλήησλ Λνπηξψλ Λνπηξαθίνπ κε δηαθξηηηθφ ηίηιν
«Λοςηπά Λοςηπακίος Γήμος Αλμυπίαρ Α.Δ»
Απιθ. Αποθ.11/ 2021

Θέμα: 1ο
Φήθηζε πηζηψζεσλ πνπ θέξνληαη εγγεγξακκέλεο ζηνλ
Πξνυπνινγηζκφ νηθ. Έηνπο 2021

ήκεξα 02 Αππιλίος 2021, εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 12:00 κ.κ ζπλήιζε ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Μνλνκεηνρηθήο Γεκνηηθήο
Αλψλπκεο Δηαηξίαο Αμηνπνίεζεο Γεκνηηθψλ Αθηλήησλ Λνπηξψλ Λνπηξαθίνπ, κε
δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΑΛΜΧΠΙΑ Α.Δ.», πνπ έρεη
έδξα ζηα Λνπηξά ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο, κε αξ.ΜΑΔ 69112/57/β09/16 θαη Α.Φ.Μ.
090090279 ηεο Γ.Ο.Τ. Έδεζζαο, μέζυ ηηλεδιάζκετηρ, 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
ΤΠΔ, χζηεξα θαη απφ ηελ κε αξηζ. πξση. 170/30-03-2021 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 Γεκήηξηνο
3. Οχηζθαο Πέηξνο
4. Αδξακάλεο Αζαλάζηνο
5. Μίρνπ Μαξία
6. Λνχγθα Δπζηξαηία
ΑΠΟΝΣΔ
1. Θενδσξίδεο Αλαζηάζηνο
2. Οξκάλε Πεηξνχια (αλαπιεξσκαηηθφ κέινο)
3. Καξαπαλαγησηίδνπ Ηζατα (αλαπιεξσκαηηθφ κέινο)
Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ. ηεο εηαηξίαο χζηεξα απφ ηε δηαπίζησζε λφκηκεο απαξηίαο
θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ζηελ εηζήγεζή ηνπ γηα ην 1ο ζέκα
εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ:

Γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ηεο Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Μνλνκεηνρηθήο
Γεκνηηθήο Αλψλπκεο Δηαηξίαο Αμηνπνίεζεο Γεκνηηθψλ Αθηλήησλ Λνπηξψλ
Λνπηξαθίνπ κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Γήκνπ Αικσπίαο Α.Δ»,
βάζεη ησλ θαηαζηαηηθψλ ηεο ζθνπψλ θαη ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 1 ηνπ θαλνληζκνχ
δηαρείξηζεο ηεο επηρείξεζεο φπσο απηφο ηζρχεη ζήκεξα κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ,
θαη επίζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 266 παξ.4 ζε ζπλδπαζκφ κε ην
άξζξν 257 παξ. 2 ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα (Ν.3463/2006) ζε
ζπλάξηεζε κε ηνλ Ν.2190/20 θαη Ν.4548/2018 πεξί αλσλχκσλ εηαηξηψλ θαζψο θαη
ηελ θνηλή Τπνπξγηθή απφθαζε ΚΤΑ νηθ. 47490/18-12-2012, ζχκθσλα κε ηελ νπνία,
νη απνθάζεηο ηεο ΚΤΑ δελ έρνπλ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή απφ κηα δεκνηηθή
επηρείξεζε, ε «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Γήκνπ Αικσπίαο Α.Δ» ηελ εθαξκφδεη
πξναηξεηηθά, θαζ’ ππφδεημε ηνπ Δπηηξφπνπ ηνπ Διεγθηηθνχ ζπλεδξίνπ, ζχκθσλα κε
ην άξζξν 275 ηνπ Ν. 3852/2010(Καιιηθξάηεο) φπσο ζήκεξα ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ λ. 4555/2018 (Κιεηζζέλεο Ι) θαη θπξίσο ιφγσ ηεο 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 Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα
(Ν.3463/2006), φπσο ζήκεξα ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4555/2018
(Κιεηζζέλεο Ι) φπσο θαη ε ζπγθεθξηκέλε, δηελεξγνχληαη βάζεη ησλ αληίζηνηρσλ
θαλφλσλ πνπ ηζρχνπλ για ηοςρ Ο.Σ.Α.
Δπίζεο ζχκθσλα κε ηηο εγθχθιηνπο 6347/24-5-1985 θαη 38135/9-7-1986, νη πηζηψζεηο
πνπ είλαη γξακκέλεο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην
ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν έρνπλ πξνβιεθζεί, αλ δελ δηαηεζνχλ κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ
νξγάλνπ, εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα ηηο πηζηψζεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 158 ηνπ ΓΚΚ,
νη νπνίεο δηαηίζεληαη ρσξίο απφθαζε νπνηνπδήπνηε νξγάλνπ (απνδνρέο πξνζσπηθνχ,
αληηκηζζία αηξεηψλ, κηζζψκαηα αθηλήησλ, ππνρξεσηηθέο εηζθνξέο) θαη νη νπνίεο
αλαιακβάλνληαη απφ ηελ αξρή ηνπ έηνπο γηα νιφθιεξν ην εηήζην πνζφ ηνπο (άξζξν
21 παξ.9 Ν 2362/95, φπσο απηή αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξ. 3α ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ
Ν 3943/2011, εγθχθιηνο 30/2011 ηνπ ΤΠΔΑΗΓ).
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή έρεη ηε δπλαηφηεηα, λα δηαζέηεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ είηε κε ρσξηζηέο απνθάζεηο ηεο, γηα θάζε πεξίπησζε, θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, ή λα δηαζέηεη φιεο ηηο πηζηψζεηο ή έλα κέξνο ηνπο,
κε κία απφθαζε πνπ κπνξεί λα παίξλεηαη είηε ζηελ αξρή είηε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
νηθνλνκηθνχ έηνπο, αλάινγα κε ην είδνο θαη ην ρξφλν πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί
ε δαπάλε.
χκθσλα κε ην αξηζ. 72 παξ 1δ ηνπ Ν. 3852/10, ε Οικονομική Δπιηποπή
απνθαζίδεη γηα ηελ έγθξηζε ησλ δαπαλψλ θαη ηε δηάζεζε ησλ πηζηψζεσλ ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ, εθηφο απφ εθείλεο πνπ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο
απνθαζίδεη ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ή ν Γήκαξρνο, θαη επίζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν
28 ηνπ θαλνληζκνχ Γηαρείξηζεο ηεο εηαηξίαο πεξί αληηζηνηρίαο νξγάλσλ ιήςεο
απνθάζεσλ «1. Όπος ζηη κείμενη νομοθεζία αναθέπεηαι ο Γήμαπσορ νοείηαι ο
Ππόεδπορ ηηρ Δπισείπηζηρ, όπος αναθέπεηαι Γημοηικό ςμβούλιο ή
Γημαπσιακή Δπιηποπή ή Οικονομική Δπιηποπή νοείηαι ηο Γιοικηηικό
ςμβούλιο, όπος ςπάλληλορ ηος Γήμος νοείηαι ςπάλληλορ ηηρ Γημοηικήρ
Δπισείπηζηρ.

Σημειώνεηαι όηι από ηην 01-01-2017 ιζσύοςν οι διαηάξειρ ηος Π.Δ. 80/2016 Ανάλητη
ςποσπεώζευν από ηοςρ διαηάκηερ (Α145). Καηά ζςνέπεια μεηά ηην έναπξη ηος
οικονομικού έηοςρ ππέπει να εκδοθούν και να καηασυπηθούν αμέζυρ και καη΄ απόλςηη
πποηεπαιόηηηα οι αποθάζειρ ανάλητηρ ηυν πολςεηών ςποσπεώζευν, καηά ηο μέπορ
πος αθοπούν ζηη δαπάνη πος θα ππαγμαηοποιηθεί ενηόρ ηος 2021.
Σηη ζςνέσεια ππέπει να εκδοθούν οι αποθάζειρ ανάλητηρ ςποσπεώζευν ηυν
ανηίζηοισυν αναλήτευν ηος 2020 πος αναηπέπονηαι καηά ηα ανυηέπυ εθόζον
εκκπεμούν ζσεηικέρ ςποσπεώζειρ.
Πεπαιηέπυ, θα ππέπει να εκδοθούν και οι αποθάζειρ για ηην ανάλητη ολόκληπος ηος
ποζού ηυν εγγεγπαμμένυν πιζηώζευν για ηιρ ζηαθεπέρ δαπάνερ, ηιρ δαπάνερ πάγιος
σαπακηήπα και ηιρ δαπάνερ για μιζθώμαηα ακινήηυν πος σπηζιμοποιούνηαι.
Σύμθυνα με ηο άπθπο 2 παπ. 2 ηος ΠΔ 80/2016 για ηοςρ λοιπούρ θοπείρ ηηρ Γενικήρ
Κςβέπνηζηρ η έκδοζη ηηρ απόθαζηρ ανάλητηρ ςποσπέυζηρ διενεπγείηαι ζε ζςνέσεια
ηηρ απόθαζηρ έγκπιζηρ ππαγμαηοποίηζηρ ηηρ ζσεηικήρ δαπάνηρ από ηο απμόδιο όπγανο
ηος θοπέα.
Δπεηδή ζα πξέπεη ε «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Γήκνπ Αικσπίαο Α.Δ.» λα πξνβεί ζε
ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ ή εθηέιεζεο κηθξψλ έξγσλ ζην
επφκελν δηάζηεκα, ζα πξέπεη πξνεγνχκελα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξίαο λα
πξνβεί ζηελ έγθξηζε ηεο δηάζεζεο εγγεγξακκέλσλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
ηνπ 2021 ζχκθσλα κε ην άξζξν 158 ηνπ Γ.Κ.Κ. ηνπ Ν. 3463/2006, φπσο ηζρχεη
ζήκεξα. ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Γήκνπ Αικσπίαο Α.Δ.», ν
νπνίνο ςεθίζηεθε κε ηελ 82/2020 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ καο πκβνπιίνπ,
πξνβιέπνληαη ζρεηηθέο πηζηψζεηο.
Γεδνκέλνπ ηεο ππαγσγήο ηεο επηρείξεζεο ζηελ ππνρξεσηηθή εγγξαθή θαη αλάξηεζε
ησλ απαξαίηεησλ δηαδηθαζηψλ ζην Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ, θαη γηα ηελ νξζή ρξήζε απηνχ, ζα παίξλνληαη θαη επηκέξνπο απνθάζεηο
γηα ηε ςήθηζε ησλ πηζηψζεσλ κε βάζε ηα πξσηνγελή αηηήκαηα πνπ ζα
δεκηνπξγνχληαη γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ θαη πιηθψλ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη
εθηέιεζε εξγαζηψλ θαζψο θαη ηε δεκηνπξγία κειεηψλ θαη εθηέιεζε έξγσλ, πνπ ηπρφλ
πξνθχπηνπλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο.
Ο Πξφεδξνο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο
«Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Γήκνπ Αικσπίαο Α.Δ.», πνπ ςεθίζηεθε κε ηελ 82/2020
απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ καο πκβνπιίνπ θαη παξαθάιεζε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
λα πξνβεί ζηελ ςήθηζε ησλ ζρεηηθψλ πηζηψζεσλ, νη νπνίεο ζχκθσλα κε ηα
πξσηνγελή αηηήκαηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηελ ππεξεζία καο, θξίλεηαη
επηηαθηηθή αλάγθε λα ςεθηζηνχλ θαζψο αθνξνχλ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο
επηρείξεζεο σο εμήο:
Κ.Α.Δ.
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Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη
ελεκεξψζεθε ζρεηηθά γηα ηνπο πξνο ςήθηζε Κ.Α.Δ. θαη ην αξζ. 72 παξ. 1δ ηνπ Ν.
3852/10 ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ θαλνληζκφ Γηαρείξηζεο ηεο εηαηξίαο θαη ην άξζξν 266

παξ. 4 θαη ην άξζξν 158 ηνπ Ν. 3463/2006 θαζψο θαη ηνπ Π.Γ. 80/2016 θαη χζηεξα
απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
Φεθίδεη ηηο παξαθάησ πηζηψζεηο πνπ είλαη γξακκέλεο ζηνπο αληίζηνηρνπο Κ.Α. ηνπ
ςεθηζζέληα κε ηελ αξηζ. 82/2020 απφθαζή καο, πξνυπνινγηζκνχ ηεο «Λνπηξά
Λνπηξαθίνπ Γήκνπ Αικσπίαο Α.Δ», νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021, γηα ηελ θαηαβνιή ησλ
αληίζηνηρσλ δαπαλψλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ππεξεζηψλ , πξνκεζεηψλ θαη
κηθξψλ έξγσλ ηεο Δηαηξίαο, εγγεγξακκέλσλ πηζηψζεσλ θαηά ην αλσηέξσ νηθνλνκηθφ
έηνο, θαη κέρξη ηνπ εγγεγξακκέλνπ πνζνχ, ζχκθσλα κε ηα πξσηνγελή αηηήκαηα κε ηα
νπνία εηζεγνχκαζηε ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ςήθηζεο ησλ παξαθάησ πηζηψζεσλ :
Κ.Α.Δ.
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Η απφθαζε απηή πήξε αύξ. Απιθ. 11/2021
Αθνχ ζπληάρζεθε θαη αλαγλψζηεθε ην πξαθηηθφ απηφ , ππνγξάθεηαη σο εμήο:
Ο Ππόεδπορ ηος Γ..
Ακπιβέρ Ανηίγπαθο
Λοςηπά 02/04/2021
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.
ΜΠΑΣΖ ΥΡΖΣΟ
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