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ΑΠΟΠΑΜΑ 

 
Απφ ην Πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 12/07-12-2021  πλεδξίαζεο ηνπ Δηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηεο Λνπηξά Λνπηξαθίνπ  Μνλνκεηνρηθήο Δεκνηηθήο Αλψλπκεο Εηαηξίαο 

Αμηνπνίεζεο Δεκνηηθψλ Αθηλήησλ Λνπηξψλ Λνπηξαθίνπ κε  δηαθξηηηθφ ηίηιν 

«Λοςηπά Λοςηπακίος Γήμος Αλμωπίαρ Α.Δ» 

 

Απιθ. Αποθ.57/ 2021 Θέμα: 4
ο
  

Πξνθήξπμε γηα ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε 

εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ ζχκθσλα κε 

ηα θξηηήξηα πνπ νξίδεη ν Ν.2190/94, φπσο ηζρχεη ζήκεξα 

 

ήκεξα 07 Γεκεμβπίος 2021, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 13:05 κ.κ ζπλήιζε ην Δηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηεο Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Μνλνκεηνρηθήο Δεκνηηθήο Αλψλπκεο Εηαηξίαο 

Αμηνπνίεζεο Δεκνηηθψλ Αθηλήησλ Λνπηξψλ Λνπηξαθίνπ, κε δηαθξηηηθφ ηίηιν  

«ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΛΜΧΠΙΑ Α.Ε.», πνπ έρεη έδξα ζηα 

Λνπηξά ηνπ Δήκνπ Αικσπίαο,  κε αξ.ΜΑΕ 69112/57/β09/16 θαη Α.Φ.Μ. 090090279 

ηεο Δ.Ο.Τ. Έδεζζαο, μέζω ηηλεδιάζκεψηρ, 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 ΤΠΕ, χζηεξα 

θαη απφ ηελ κε αξηζ. πξση. 1102/03-12-2021 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 (7) επηά κέιε δειαδή : 

 

ΠΑΡΟΝΣΔ 
1.  Μπάηζεο Υξήζηνο 

2.  Ληνχγαο Δεκήηξηνο 

3.  Οχηζθαο Πέηξνο 

4.  Αδξακάλεο Αζαλάζηνο 

5. Μίρνπ Μαξία 

6. Λνχγθα Επζηξαηία 

7. Θενδσξίδεο Αλαζηάζηνο 

 

 

ΑΠΟΝΣΔ 

1. Οξκάλε Πεηξνχια (αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο Σδέθνπ Υξηζηίλαο) 

2. Καξαπαλαγησηίδνπ Ηζατα (αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο Μαγγίξε 

Γεσξγίαο) 



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

θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ζηελ εηζήγεζή ηνπ  γηα  ην 4
ο
 ζέκα 

εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ: 

 

Η Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Μνλνκεηνρηθή Δεκνηηθή Αλψλπκε Εηαηξία Αμηνπνίεζεο 

Δεκνηηθψλ Αθηλήησλ Λνπηξψλ Λνπηξαθίνπ κε  δηαθξηηηθφ ηίηιν «Λοςηπά 

Λοςηπακίος Γήμος Αλμωπίαρ Α.Δ», ζα πξέπεη γηα ηελ νκαιή θαη εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ηεο θαη γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ επηζθεπηψλ-ινπνκέλσλ λα 

πξνβεί ζηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ γηα ηελ ζηειέρσζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο 

επηρείξεζεο κε ηηο εμήο εηδηθφηεηεο:  

   

Καηηγοπία Διδικόηηηα Απιθμόρ Υπονική 

διάπκεια 

Σ.Ε. Τπαιιήισλ Τπνδνρήο Δχν (2) Έμη (6) κελψλ 

Σ.Ε. Ννζνθφκνη/εο Έλαλ (1) 
Σεζζάξσλ (4) 

κελψλ 

 

Πξνηείλσ ινηπφλ ηελ πξφζιεςε ησλ παξαπάλσ εηδηθνηήησλ, ζχκθσλα κε ηα 

θξηηήξηα πνπ νξίδεη ν Ν.2190/94, φπσο θάζε θνξά ηζρχεη θαη θάιεζε ην Δηνηθεηηθφ 

πκβνχιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

Σν Δηνηθεηηθφ πκβνχιην αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη 

ιακβάλνληαο ππφςε: 

 Σνλ Καλνληζκφ  Εζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο Επηρείξεζεο, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη 

ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο- Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΕΚ87/η.Α΄/7-

6-2010), φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ (Ν.4555/2018) 

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2190/1994, φπσο ηζρχεη θαη ηδίσο ηνπ άξζξνπ 21  

 ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 37 έσο θαη 42 ηνπ Ν. 4765/2021 «Εθζπγρξνληζκφο 

ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ ζηνλ δεκφζην ηνκέα θαη ελίζρπζε ηνπ 

Αλψηαηνπ πκβνπιίνπ Επηινγήο Πξνζσπηθνχ (Α..Ε.Π.) θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο» (ΦΕΚ 6/η.Α΄/15-1-2021), φπσο ηζρχεη. 

 Σελ ππ’ αξ. πξση. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/835/νηθ. 8660/17-5-2021 δηαπηζησηηθή 

πξάμε ηνπ Τπνπξγνχ Εζσηεξηθψλ κε ζέκα «Σαμηλφκεζε ησλ Δήκσλ ζηηο 

θαηεγνξίεο ησλ πεξ. ζη΄ θαη δ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 4765/2021 

(Α΄ 6)» (ΑΔΑ:ΦΦΜ246ΜΣΛ6-ΑΥΤ). 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ δεχηεξνπ ηνπ Ν.4528/2018 «Κχξσζε χκβαζεο γηα 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ Ειιεληθνχ Ιλζηηηνχηνπ Παζηέξ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΕΚ 

50/η. Α΄/16-3-2018). 

 ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.20α ηνπ Έλαηνπ άξζξνπ ηνπ λ.4057/2012  

 Σηο εμαζθαιηζκέλεο πηζηψζεηο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο επηρείξεζεο Λνπηξά 

Λνπηξαθίνπ Μνλνκεηνρηθή  Δεκνηηθή Αλψλπκε Εηαηξία Αμηνπνίεζεο 

Δεκνηηθψλ Αθηλήησλ Λνπηξψλ Λνπηξαθίνπ Έηνπο 2021    

 Σελ ππ΄αξηζκ. 10/16-03-2021 απφθαζε ηνπ Δ.. ηεο Δεκνηηθήο Αλψλπκεο 

Εηαηξίαο Αμηνπνίεζεο Δεκνηηθψλ αθηλήησλ Λνπηξψλ Λνπηξαθίνπ «Λνπηξά  

Λνπηξαθίνπ Δήκνπ Αικσπίαο Α.Ε.» κε ζέκα  Απφθαζε Πξνγξακκαηηζκνχ 

πξνζιήςεσλ έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ έηνπο 2021 χζηεξα απφ ηελ έθδνζε ηνπ 



κε αξηζ. Πξση. 14626/26.02.2021 ΑΓΑ: ΩΓ4Γ46ΜΣΛ6-7Β0 εγθχθιην ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζσηεξηθψλ 

 Σελ ππ΄αξηζκ. 32516/05-04-2021 εηζεγεηηθή έθζεζε ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Δηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο κε ζέκα: «Εηζεγεηηθή έθζεζε γηα 

πξφζιεςε πξνζσπηθνχ ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζηα Λνπηξά 

Λνπηξαθίνπ Δήκνπ Αικσπίαο Α.Ε κε θάιπςε ηεο δαπάλεο ππφ ηελ κνξθή 

αληηηίκνπ ή ινηπέο αληηθαηαβνιέο». 

 Σελ ππ΄αξηζκ. 32641/26.04.2021 (ΑΓΑ: Ω1ΠΛ46ΜΣΛ6-2Ω2) Εγθξηηηθή 

Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Εζσηεξηθψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

107 ηνπ λ. 4483/2017, ζχκθσλα κε ην ππ’ αξηζ. 34180/05-05-2021 ( αξ. πξση. 

επηρείξεζεο 228/05.05.2021)  έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Εζσηεξηθψλ κε ζέκα 

«Έγθξηζε πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ (κε αληίηηκν)».  

 Σηο άκεζεο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο 

             

                                  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      ο μ ό φ ω ν α  

 

Α. Σελ πξφζιεςε ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ηξηψλ αηφκσλ (3), κε ζχκβαζε εξγαζίαο 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ, γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηεο Λνπηξά Λνπηξαθίνπ  

Μνλνκεηνρηθήο Δεκνηηθήο Α.Ε. Αμηνπνίεζεο Δεκνηηθψλ Αθηλήησλ Λνπηξψλ 

Λνπηξαθίνπ κε δηαθξηηηθφ ηίηιν  «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Δήκνπ Αικσπίαο Α.Ε.», γηα 

ηηο εμήο θαηά αξηζκφ αηφκσλ εηδηθφηεηεο θαη ηελ αληίζηνηρε ρξνληθή δηάξθεηα: 

     

Καηηγοπία Διδικόηηηα Απιθμόρ Υπονική 

διάπκεια 

Σ.Ε. Τπαιιήισλ Τπνδνρήο Δχν (2) Έμη (6) κελψλ 

Σ.Ε. Ννζνθφκνη/εο Έλαλ (1) 
Σεζζάξσλ (4) 

κελψλ 

 

Β.  Οη πξνζιήςεηο ζα βαξχλνπλ αληίζηνηρα ηνπο θάησζη Κ.Α. ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

έηνπο  2021 ηνπ ζθέινπο ησλ εμφδσλ ηεο Επηρείξεζεο. Κ.Α. 10.6041.01 Σαθηηθέο 

απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο κηζζφο, δψξα ενξηψλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά 

επηδφκαηα) εθηάθησλ ππαιιήισλ,  χςνπο 490.000,00 επξψ. Κ.Α. 10.6054.01 

Εξγνδνηηθέο εηζθνξέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ χςνπο 125.000,00 επξψ. ε πεξίπησζε 

πνπ νη ζπκβάζεηο θάπνησλ εξγαδνκέλσλ δηαξθέζνπλ έσο θαη ην επφκελν έηνο, γηα ηελ 

θάιπςε απηψλ ησλ αλαγθψλ ζα ππάξρνπλ αληίζηνηρνη θσδηθνί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 

ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022. 

Γ. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Πξφεδξν ηεο Επηρείξεζεο λα πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο 

ελέξγεηεο ψζηε λα εθδνζεί ε πξνθήξπμε ησλ ζέζεσλ. 

 

Η απφθαζε απηή πήξε αύξ. Απιθ. 57/2021 

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

Ο Ππόεδπορ ηος Γ..                                            Σα Μέλη 

Ακπιβέρ Ανηίγπαθο 

Λοςηπά  07/12/2021 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ  Γ.. 

ΜΠΑΣΗ ΥΡΗΣΟ 


