
ΓΖΜΟ ΑΛΜΧΠΗΑ                                                                       
ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΗΟΤ  ΜΟΝΟΜΔΣΟΥΗΚΖ                                     
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ 

ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΛΟΤΣΡΧΝ ΛΟΤΣΡΑΚΗΟΤ 

 ΜΔ ΣΟΝ ΓΗΑΚΡΗΣΗΚΟ ΣΗΣΛΟ 

«ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΛΜΧΠΗΑ Α.Δ.» 

Α.Φ.Μ. 090090279      Γ.Ο.Τ. ΔΓΔΑ 

ΑΡ.  Μ.Α.Δ.  69112 / 57 / Β / 09 / 16 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

 

 
Απφ ην Πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 6/07-06-2021  πλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

ηεο Λνπηξά Λνπηξαθίνπ  Μνλνκεηνρηθήο Γεκνηηθήο Αλψλπκεο Δηαηξίαο 

Αμηνπνίεζεο Γεκνηηθψλ Αθηλήησλ Λνπηξψλ Λνπηξαθίνπ κε  δηαθξηηηθφ ηίηιν 

«Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Γήκνπ Αικωπίαο Α.Δ» 

 

Αξηζ.Απνθ.18/2021 Θέκα: 2
ν
  

Δμέηαζε αηηήκαηνο αζιεηηθνχ ζπιιφγνπ Α.Π.Δ.. 

ΑΛΜΩΠΙΑ «Ο ΤΠΔΡΙΩΝ» γηα νηθνλνκηθή ελίζρπζε 

αζιεηή 

 

ήκεξα 07 Ηνπλίνπ 2021, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 20:00 κ.κ ζπλήιζε ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηεο Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Μνλνκεηνρηθήο Γεκνηηθήο Αλψλπκεο Δηαηξίαο 

Αμηνπνίεζεο Γεκνηηθψλ Αθηλήησλ Λνπηξψλ Λνπηξαθίνπ, κε δηαθξηηηθφ ηίηιν  

«ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ 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, κέζω ηειεδηάζθεψεο, 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. 288/03-06-2021 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) 

 

ΑΔΑ: 9Β4ΘΟΕ8Τ-ΚΦ6



Ο Πξφεδξνο ηνπ  Γ. ηεο  εηαηξίαο χζηεξα απφ ηε δηαπίζησζε λφκηκεο απαξηίαο 

θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ζηελ εηζήγεζή ηνπ  γηα  ην 2
ν
 ζέκα 

εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ: 

χκθσλα κε ην άξζξν 28 ηνπ θαλνληζκνχ Γηαρείξηζεο ηεο εηαηξίαο πεξί αληηζηνηρίαο 

νξγάλσλ ιήςεο απνθάζεσλ «1. Όπνπ ζηε θείκελε λνκνζεζία αλαθέξεηαη ν 

Γήκαξρνο λνείηαη ν Πξφεδξνο ηεο Δπηρείξεζεο, φπνπ αλαθέξεηαη Γεκνηηθφ 

πκβνχιην ή Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή ή Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λνείηαη ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην, φπνπ ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ λνείηαη ππάιιεινο ηεο Γεκνηηθήο 

Δπηρείξεζεο.   

χκθσλα κε ην άξζξν 202 ηνπ Ν.3463/06: «Με απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

είλαη δπλαηή ε παξνρή ρξεκαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ: 

i. ζε λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

εθθιεζηαζηηθψλ, θαζψο θαη ζε αζιεηηθνχο θαη πνιηηηζηηθνχο ζπιιφγνπο, πνπ έρνπλ 

ηελ έδξα ηνπο εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ, 

ii. ζε ηνπηθά παξαξηήκαηα νξγαλψζεσλ παλειιήληαο δξάζεο, πνπ αλαπηχζζνπλ 

θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή δξαζηεξηφηεηα, 

iii. ζε ζπιιφγνπο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα κε παλειιήληα δξάζε, νη νπνίνη 

έρνπλ σο ζθνπφ ηελ παξνρή βνήζεηαο θαη ππνζηήξημεο θάζε κνξθήο, ζε παηδηά πνπ 

είλαη, ηδίσο, ζχκαηα εμάξηεζεο, θαθνπνίεζεο, παξακέιεζεο, νηθνλνκηθήο 

εθκεηάιιεπζεο θαη παξάλνκεο δηαθίλεζεο, αλεμαξηήησο ππεθνφηεηαο. Πξφζζεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ επηρνξήγεζε απηή απνηειεί ε θαηάξηηζε ζρεηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο δξάζεο ηνπ ζπιιφγνπ, γηα ηνλ αληίζηνηρν Γήκν θαη ε έγθξηζή ηνπ απφ 

ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, 

iv. ζε πξσηνβάζκηεο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο εξγαδνκέλσλ ζηνλ νηθείν Γήκν γηα 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ, θαζψο θαη 

v. ζε λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ ηνπ Γήκνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

ζρνιηθψλ επηηξνπψλ, επηπξνζζέησο ηεο ηαθηηθήο επηρνξήγεζεο πνπ ιακβάλνπλ. 

Β. Η παξνρή ρξεκαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ επηηξέπεηαη κφλνλ εθφζνλ έρεη εγγξαθεί 

ζρεηηθή πίζησζε ζηνλ νηθείν πξνυπνινγηζκφ γηα ην ζθνπφ απηφλ. Σν ζπλνιηθφ πνζφ 

ησλ επηρνξεγήζεσλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην έλα θαη κηζφ εθαηνζηφ (1,5%) ησλ 

ηαθηηθψλ εζφδσλ ηνπ δήκνπ. 

Η δηάηαμε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δελ έρεη εθαξκνγή, αλ ηα πνζά ησλ 

ρνξεγνχκελσλ εληζρχζεσλ απφ ηνπο δήκνπο πξνο ηνπο παξαπάλσ θνξείο 

πξνέξρνληαη απφ έθηαθηεο νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο πνπ πξννξίδνληαη γηα ηνπο 

αλσηέξσ θνξείο ή αλ νη θνξείο πνπ επηρνξεγνχληαη είλαη ζρνιηθέο επηηξνπέο.» 

χκθσλα κε ην άξζξν 10Β Ν.3861/2010, φπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 16 ηνπ λ. 

4305/2014: «Αζηηθέο Με Κεξδνζθνπηθέο Δηαηξείεο, σκαηεία, Ιδξχκαηα, 

Κνηλσληθέο πλεηαηξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο θαη ινηπνί κε θεξδνζθνπηθνί θνξείο πνπ 

επηρνξεγνχληαη θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν απφ ηνπο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, 

θαηά ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1Β ηνπ λ. 2362/1995, κε πνζφ άλσ ησλ ηξηψλ ρηιηάδσλ 

(3.000) επξψ ζπλνιηθά εηεζίσο, δεκνζηεχνπλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Γηαχγεηα απνινγηζηηθά ζηνηρεία δαπαλψλ φπνπ αλαθέξνληαη ηα λφκηκα παξαζηαηηθά 

πνπ αθνξνχλ ζην πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο, κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ηνπ εθδφηε θαη ηνπ 

ιήπηε ηνπ παξαζηαηηθνχ, θαζψο θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηνπ χςνπο ηεο 

ζπλαιιαγήο. Η παξάιεηςε ηεο δεκνζίεπζεο ησλ αλσηέξσ θαηαζηάζεσλ ζπλεπάγεηαη 

ηνλ απνθιεηζκφ ησλ ππφρξεσλ θνξέσλ απφ παληφο είδνπο πεξαηηέξσ επηρνξήγεζε ή 

ρξεκαηνδφηεζε απφ θνξείο ηνπ πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαζνξίδεηαη ε 

δηαδηθαζία πξφζβαζεο θαη θαηαρψξηζεο ζηνηρείσλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ηνπ 
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«Πξνγξάκκαηνο Γηαχγεηα», θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία δηαδηθαζηηθή θαη ηερληθή 

ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ» 

χκθσλα κε ην άξζξν 4 ηεο θαη΄εμνπζηνδφηεζε ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο εθδνζείζαο  

Απφθαζεο Γηνηθ.Μεη.&Η.Γ. ΓΗΓ/Φ.40/1057/14.01.2015 (ΦΔΚ 116/21.01.2015 

ηεχρνο Β’): «Κάζε πξάμε έγθξηζεο επηρνξήγεζεο απφ θνξείο ηεο Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο πξνο ηνπο αλσηέξσ επηρνξεγνχκελνπο θνξείο θέξεη ζε εκθαλέο ζεκείν 

ηελ εμήο ζεκείσζε: «Σε περίπηωζη ποσ ηο ποζό ηων ζσνολικών επιτορηγήζεων από 

θορείς ηης Γενικής Κσβέρνηζης σπερβεί ηις ηρεις τιλιάδες (3.000) εσρώ ζσνολικά 

εηηζίως, οι επιτορηγούμενοι θορείς οθείλοσν να αναρηούν ζηο Μηηρώο 

Επιτορηγούμενων Φορέων ηοσ Προγράμμαηος Διαύγεια ηα ζηοιτεία ηων δαπανών οι 

οποίες αθορούν ζηα ποζά ηων επιτορηγήζεων, ζύμθωνα με ηο άρθρο 10 Β Ν. 

3861/2010 όπως προζηέθηκε με ηο άρθρ. 16 Ν. 4305/2014» 

Η παξάιεηςε ηεο δεκνζίεπζεο ησλ ζηνηρείσλ δαπαλψλ, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο 

ηνπ άξζξνπ 10ΒΝ.3861/2010 θαη ηεο παξνχζαο απφθαζεο 

ζπλεπάγεηαη ηνλ απνθιεηζκφ ησλ ππφρξεσλ θνξέσλ απφ παληφο είδνπο επηρνξήγεζε 

ή ρξεκαηνδφηεζε απφ θνξείο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο ζην κέιινλ. Οη πάξνρνη 

επηρνξεγήζεσλ ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο νθείινπλ λα πξνβαίλνπλ ζην 

ζρεηηθφ έιεγρν πξηλ ηελ έγθξηζε ηεο επηρνξήγεζεο.» 

 

O Αζιεηηθφο πνιηηηζηηθφο επηκνξθσηηθφο χιινγνο Α.Π.Δ. ΑΛΜΩΠΙΑ «Ο 

ΤΠΔΡΙΩΝ» κε ηελ αξ. 301/04-06-2021 αίηεζή ηνπ, φπσο πξσηνθνιιήζεθε απφ ηελ 

ππεξεζία κα, θαιεί ηελ Γεκνηηθή επηρείξεζε Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Γήκνπ Αικσπίαο 

Α.Δ., λα εληζρχζεη ηνλ αζιεηηθφ ζχιινγν θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ αζιεηή ηνπ 

ζπιιφγνπ θ. Γνιζνπδίδε Μαλψιε γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ ελ φςεη ησλ 

αγσληζηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. 

Η επηρείξεζε ζηελ πξνζπάζεηα ηεο λα πξνάγεη ην αζιεηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ  πλεχκα 

αιιά θαη λα εληζρχζεη ηνλ αζιεηηζκφ θαη θπξίσο ηνπο λένπο αζιεηέο πνπ έρνπλ ην 

ηαιέλην θαη ηηο δπλαηφηεηεο λα δηεθδηθήζνπλ ζεκαληηθέο δηαθξίζεηο,  θαιείηαη λα 

εληζρχζεη ην έξγν ηνπ πνιηηηζηηθνχ επηκνξθσηηθνχ πιιφγνπ Α.Π.Δ. ΑΛΜΩΠΙΑ 

«Ο ΤΠΔΡΙΩΝ» θαη λα εγθξίλεη ηελ επηρνξήγεζε χςνπο 1.500,00 επξψ ζην ζχιινγν, 

ψζηε λα δνζνχλ ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ αζιεηή. Σαπηφρξνλα ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα 

λα πξνβάιιεη ζην επξχ θνηλφ ηηο δξάζεηο ηεο επηρείξεζεο θαη λα εληζρχζεη ην 

θνηλσληθφ ηεο πξνθίι, επηηπγράλνληαο ηνπο θαηαζηαηηθνχο ζθνπνχο ηεο πνπ είλαη ε 

δεκηνπξγία θέξδνπο. 

Γηα λα κπνξέζεη ε επηρείξεζε λα νινθιεξψζεη ηελ δηαδηθαζία θάιπςεο ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ αζιεηή ζα πξέπεη λα γλσξίδεη αλαιπηηθά ηηο αγσληζηηθέο 

ππνρξεψζεηο θαη ην πιάλν ησλ αγψλσλ πνπ ζα ζπκκεηάζρεη, κε ζθνπφ ηελ 

εθπξνζψπεζε ηεο ρψξαο.  

Γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαπηχρζεθαλ παξαπάλσ θαιείηαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην λα 

εγθξίλεη ηελ επηρνξήγεζε 1.500,00 επξψ θαη λα ςεθίζεη ηε ζρεηηθή πίζησζε, ε νπνία 

ζα πξαγκαηνπνηεζεί εθφζνλ πξνζθνκηζζνχλ απφ ηνλ αζιεηηθφ ζχιινγν ην πιάλν θαη  

αλαιπηηθά νη ππνρξεψζεηο ηνπ αζιεηή γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνπο αγψλεο 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην αθνχ έιαβε ππφςε: 

1) ην άξζξν 202 ηνπ Ν.3463/06,  

2) ην άξζξν 10 Β Ν. 3861/2010,  

3) ηελ Απφθαζε Γηνηθ.Μεη.&Η.Γ. ΓΗΓ/Φ.40/1057/14.01.2015 (ΦΔΚ 

116/21.01.2015 ηεχρνο Β’) 

4)ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο φπσο ζήκεξα ηζρχνπλ 

5) ηελ αίηεζε ηνπ ζπιιφγνπ γηα νηθνλνκηθή ελίζρπζε  
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6) ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 ηεο «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Γήκνπ 

Αικσπίαο Α.Δ.», πνπ ςεθίζηεθε κε ηελ 82/2020 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ καο 

πκβνπιίνπ  

 

                                         ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ 

 

1. Δγθξίλεη ηελ επηρνξήγεζε 1.500,00  επξψ πξνο ηνλ Αζιεηηθφ, πνιηηηζηηθφ 

επηκνξθσηηθφ χιινγν Α.Π.Δ.. ΑΛΜΩΠΙΑ «Ο ΤΠΔΡΙΩΝ»  γηα λα ηα 

ρξεζηκνπνηήζεη κε ζθνπφ ηελ θάιπςε ησλ εμφδσλ  ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ αζιεηή 

Γνιζνπδίδε Μαλψιε, εθφζνλ πξνζθνκηζζεί αλαιπηηθφ πιάλν ηνπ θφζηνπο 

ζπκκεηνρήο ηνπ ζηηο αγσληζηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ.  

 

εκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ην πνζφ ησλ ζπλνιηθψλ επηρνξεγήζεσλ απφ 

θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ππεξβεί ηηο ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) επξψ ζπλνιηθά 

εηεζίσο, ν επηρνξεγνχκελνο ζχιινγνο νθείιεη λα αλαξηά ζην Μεηξψν 

Δπηρνξεγνχκελσλ Φνξέσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηαχγεηα ηα ζηνηρεία ησλ δαπαλψλ νη 

νπνίεο αθνξνχλ ζηα πνζά ησλ επηρνξεγήζεσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 Β Ν. 

3861/2010 φπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξ. 16 Ν. 4305/2014. (άξζξν 4 ηεο Απφθαζεο 

Γηνηθ.Μεη.&Η.Γ. ΓΗΓ/Φ.40/1057/14.01.2015 - ΦΔΚ 116/21.01.2015 ηεχρνο Β’) 

 

2. Φεθίδεη πίζησζε πνζνχ 1.500,00 επξψ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00.6734.01  ησλ 

εμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021, γηα λα δνζεί ζηνλ παξαπάλσ 

ζχιινγν, κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηνπ αζιεηηθνχ πλεχκαηνο. 

 

Η απφθαζε απηή πήξε αύμ. Αξηζ. 18/2021 

 

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

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ..                                            Σα Μέιε 

 

Αθξηβέο Αληίγξαθν 

Λνπηξά  07/06/2021 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ  Γ.. 

 

ΜΠΑΣΖ ΥΡΖΣΟ 

 

ΑΔΑ: 9Β4ΘΟΕ8Τ-ΚΦ6
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