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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 

«Λοςηπά Λοςηπακίος Γήμος Αλμυπίαρ Α.Δ» 

 

Απιθ.Αποθ.22/2021 Θέμα: 6
ο
  

Δμέηαζε αηηήκαηνο Φηιαζιεηηθνχ Οκίινπ Αξηδαίαο(ΦΟΑ) 

 

ήκεξα 07 Ηοςνίος 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 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. 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) 

 

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

θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη πξφηεηλε λα πξνζηεζεί σο έθηαθην ζέκα  ε 

Δμέηαζε αηηήκαηνο Φηιαζιεηηθνχ Οκίινπ Αξηδαίαο(ΦΟΑ)» θαη εθφζνλ ζπκθσλήζεθε 

ΑΔΑ: 9ΔΤΘΟΕ8Τ-Ο7Τ



απφ ηα κέιε λα πξνζηεζεί ην έθηαθην ζέκα, ζηελ εηζήγεζή ηνπ  γηα ην έθηαθην 6
ο
 

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. 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.   

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 ε ιεθηξνληθφ ζχζηεκα ηνπ 

ΑΔΑ: 9ΔΤΘΟΕ8Τ-Ο7Τ



«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 10Β Ν. 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 Φηιαζιεηηθφο Όκηινο Αξηδαίαο,  κε ηελ απφ 25/13.1.2020 αίηεζή ηνπ, φπσο 

πξσηνθνιιήζεθε απφ ηελ ππεξεζία καο, θαιεί ηε Γεκνηηθή επηρείξεζε Λνπηξά 

Λνπηξαθίνπ Γήκνπ Αικσπίαο Α.Δ., λα εληζρχζεη νηθνλνκηθά κε ην πνζφ ησλ 

5.000,00 επξψ, ην νπνίν ζα ζπλδξάκεη ζηε ζηήξημε νιφθιεξνπ ηνπ νκίινπ αιιά θαη 

ζηε δηαηήξεζε ηεο αλδξηθήο νκάδαο ζηε Γ΄Δζληθή.  

Γεδνκέλνπ φηη ν ζχιινγνο ηα ηειεπηαία ρξφληα δηαγξάθεη κηα εμαηξεηηθή πνξεία ζηα 

αζιεηηθά θαη θνηλσληθά δξψκελα ηεο πεξηνρήο θαη ησλ δηαθξίζεσλ πνπ έρεη πεηχρεη 

αιιά θαη θαζψο αξηζκεί κεγάιν αξηζκφ αζιεηψλ, ελψ δελ παχεη λα πξνβάιεη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο Γεκνηηθήο καο επηρείξεζεο, πξνηείλσ λα ιάβνπκε ππφςε ηελ 

αίηεζε ηνπ ζπιιφγνπ θαη λα ηελ αμηνινγήζνπκε ζεηηθά. 

Καζφηη ην έηνο 2020 ιφγσ ηεο παλδεκίαο θαη ηεο αλαζηνιήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

κε ζθνπφ ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δηαζπνξάο ηνπ covid-19 γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα 

δελ είρακε ηελ δπλαηφηεηα λα αμηνινγήζνπκε θαη εθηηκήζνπκε ηελ αίηεζε, 

θαινχκαζηε ηψξα κε ηελ επαλαιεηηνπξγία λα ζηεξίμνπκε ηηο δξάζεηο ηνπ ζπιιφγνπ 

θαη λα εληζρχζνπκε ηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα πξνάγεη ην αζιεηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ ηνπ 

πλεχκα, πνπ επηηξέπεη ζηνπο πνιίηεο θαη θπξίσο ζηνπο λένπο, λα κπνξνχλ λα 

αζινχληαη θαη λα απνθηνχλ ζπλάκα κηα πγηή επαθή κε ηνλ αζιεηηζκφ.  

Καιείηαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην λα εγθξίλεη ηελ επηρνξήγεζε 3.500,00 επξψ γηα 

ηνπο ιφγνπο πνπ αλαπηχρζεθαλ θαη ζηα πιαίζηα πξνζπάζεηαο ηεο επηρείξεζεο λα 

δείμεη ηνλ θνηλσληθφ ηεο ραξαθηήξα θαη εληζρχνληαο ηαπηφρξνλα ηελ πξνβνιή ηεο 

θαη λα ςεθίζεη ηε ζρεηηθή πίζησζε  

 

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  

6) ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 ηεο «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Γήκνπ 

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

ΑΔΑ: 9ΔΤΘΟΕ8Τ-Ο7Τ



 

                                         ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  

 

1. Δγθξίλεη ηελ επηρνξήγεζε 3.500,00  επξψ πξνο ηνλ Φηιαζιεηηθφ Όκηιν 

Αξηδαίαο γηα ηε ζηήξημε ηνπ νκίινπ θαη ηε δηαηήξεζή ηεο ζηελ Γ΄Δζληθή, γηα 

ηνπο ιφγνπο πνπ αλαιπηηθά αλαθέξνληαη αλσηέξσ θαη ηελ πξνζπάζεηα ηεο 

επηρείξεζεο λα δείμεη ηνλ θνηλσληθφ ηεο ραξαθηήξα.  

 

εκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ην πνζφ ησλ ζπλνιηθψλ επηρνξεγήζεσλ απφ 

εηεζίσο, ν επηρνξεγνχκελνο ζχιινγνο οθείλει 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 3.500,00 επξψ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00.6734.01  ησλ εμφδσλ 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021, γηα λα δνζεί ζηνλ παξαπάλσ ζχιινγν. 

 

Η απφθαζε απηή πήξε αύξ. Απιθ. 22/2021 

 

Με ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο πξνο ζπδήηεζε ιχεηαη ε παξνχζα ζπλεδξίαζε θαη 

ππνγξάθεηαη ην παξφλ σο έπεηαη. 

 

Ο Ππόεδπορ ηος Γ..                                            Σα Μέλη 

 

Ακπιβέρ Ανηίγπαθο 

Λοςηπά  07/06/2021 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ  Γ.. 

 

ΜΠΑΣΖ ΥΡΖΣΟ 

  

ΑΔΑ: 9ΔΤΘΟΕ8Τ-Ο7Τ
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