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ΑΠΟΠΑΜΑ 

 
Απφ ην Πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 1 /27-01-2022  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.1/ 2022 Θέμα: 1
ο
  

Φήθηζε πηζηψζεσλ πνπ θέξνληαη εγγεγξακκέλεο ζηνλ 

Πξνυπνινγηζκφ νηθ. Έηνπο 2022 

 

ήκεξα 27 Ηανοςαπίος 2022, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 14.00 κ.κ, ζπλήιζε ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Μνλνκεηνρηθήο Γεκνηηθήο 

Αλψλπκεο Δηαηξίαο Αμηνπνίεζεο Γεκνηηθψλ Αθηλήησλ Λνπηξψλ Λνπηξαθίνπ, κε 

δηαθξηηηθφ ηίηιν  «ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΛΜΧΠΗΑ 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. 26/26-01-2021 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, φπσο 

πεξηγξάθνληαη παξαθάησ : 

 

ΠΑΡΟΝΣΔ 

1. Μπάηζεο Υξήζηνο 

2. Ληνχγαο Γεκήηξηνο 

3. Οχηζθαο Πέηξνο 

4. Λνχγθα Δπζηξαηία 

5. Αδξακάλεο Αζαλάζηνο 

6. Μίρνπ Μαξία 

 

ΑΠΟΝΣΔ 

1. Θενδσξίδεο Αλαζηάζηνο 

2. Οξκάλε Πεηξνχια (αλαπιεξσκαηηθφ κέινο) 

3. Καξαπαλαγησηίδνπ Ζζατα (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 1
ο
 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 «Λοςηπά Λοςηπακίος Γήμος Αλμυπίαρ  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 Ν. 4555/2018 (Κιεηζζέλεο Η) 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 Η) 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 (αποδοσέρ 

πποζυπικού, ανηιμιζθία αιπεηών, μιζθώμαηα ακινήηυν, ςποσπευηικέρ ειζθοπέρ) 

και οι οποίερ αναλαμβάνονηαι από ηην απσή ηος έηοςρ για ολόκληπο ηο εηήζιο 

ποζό ηοςρ (άπθπο 21 παπ.9 Ν 2362/95, όπυρ αςηή ανηικαηαζηάθηκε από ηην παπ. 

3α ηος άπθπος 50 ηος Ν 3943/2011, εγκύκλιορ 30/2011 ηος ΤΠΔΑΖΓ). 

 

Ζ 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 αξζ. 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.  

 

εκεηψλεηαη φηη απφ ηελ 01-01-2017 ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 80/2016 

Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο (Α145). Καηά ζπλέπεηα κεηά ηελ έλαξμε 

ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο πξέπεη λα εθδνζνχλ θαη λα θαηαρσξεζνχλ ακέζσο θαη θαη΄ 

απφιπηε πξνηεξαηφηεηα νη απνθάζεηο αλάιεςεο ησλ πνιπεηψλ ππνρξεψζεσλ, θαηά 

ην κέξνο πνπ αθνξνχλ ζηε δαπάλε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί εληφο  ηνπ 2022. 

ηε ζπλέρεηα πξέπεη λα εθδνζνχλ νη απνθάζεηο αλάιεςεο ππνρξεψζεσλ ησλ 

αληίζηνηρσλ αλαιήςεσλ ηνπ 2021 πνπ αλαηξέπνληαη θαηά ηα αλσηέξσ εθφζνλ 

εθθξεκνχλ ζρεηηθέο ππνρξεψζεηο. 

Πεξαηηέξσ, ζα πξέπεη λα εθδνζνχλ θαη νη απνθάζεηο γηα ηελ αλάιεςε νιφθιεξνπ ηνπ 

πνζνχ ησλ εγγεγξακκέλσλ πηζηψζεσλ γηα ηηο ζηαζεξέο δαπάλεο, ηηο δαπάλεο πάγηνπ 

ραξαθηήξα θαη ηηο δαπάλεο γηα κηζζψκαηα αθηλήησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. 

χκθσλα κε ην άξζξν 2 παξ. 2 ηνπ ΠΓ 80/2016 γηα ηνπο ινηπνχο θνξείο ηεο Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο ε έθδνζε ηεο απφθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο δηελεξγείηαη ζε 

ζπλέρεηα ηεο απφθαζεο έγθξηζεο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο απφ ην 

αξκφδην φξγαλν ηνπ θνξέα. 

Δπεηδή  ζα πξέπεη ε «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Γήκνπ Αικσπίαο Α.Δ.» λα πξνβεί ζε  

δαπάλεο θαηά ην 2022, ζα πξέπεη πξνεγνχκελα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξίαο 

λα πξνβεί ζηελ έγθξηζε ηεο δηάζεζεο αξρηθά θάπνησλ απαξαίηεησλ γηα ηελ 

θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, εγγεγξακκέλσλ πηζηψζεσλ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2022 ζχκθσλα κε ην άξζξν 158 ηνπ Γ.Κ.Κ. ηνπ Ν. 3463/2006. 

ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Γήκνπ Αικσπίαο Α.Δ.», πνπ 

ςεθίζηεθε κε ηελ 62/2021 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ καο πκβνπιίνπ πξνβιέπνληαη 

ζρεηηθέο πηζηψζεηο.    

 

Γεδνκέλνπ ηεο ππαγσγήο ηεο επηρείξεζεο ζηελ ππνρξεσηηθή εγγξαθή  θαη αλάξηεζε 

ησλ απαξαίηεησλ δηαδηθαζηψλ ζην Κεληξηθφ  Ζιεθηξνληθφ 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 62/2021 

απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ καο πκβνπιίνπ θαη παξαθάιεζε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

λα πξνβεί ζηελ ςήθηζε ησλ ζρεηηθψλ πηζηψζεσλ, νη νπνίεο ζχκθσλα κε ηνπο πίλαθεο 

πνπ ζπληάρζεθαλ απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο επηρείξεζεο, θξίλεηαη επηηαθηηθή αλάγθε λα   

ςεθηζηνχλ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θαη ζχκθσλα κε ην αξηζ. 

πξση. 49/21.01.2022 αίηεκα κε ην νπνίν εηζεγείηαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ςήθηζεο 

ησλ παξαθάησ πηζηψζεσλ: 

 

 

 

 

 



Α/Α Κ.Α.Δ. Πεπιγπαθή Ποζό € 

1 02.80.8111.06 Οθεηιέο Αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ΔΦΚΑ 18.674,47 

2 02.80.8111.07 
Οθεηιέο κηζζνδνζίαο (Γεθέκβξηνο 2021) 

πξνζσπηθνχ Ανξίζηνπ ρξφλνπ 
5.065,12 

3 02.80.8111.08 
Οθεηιέο κηζζνδνζίαο (Γεθέκβξηνο 2021) Έθηαθηνπ 

πξνζσπηθνχ 
33.552,18 

4 02.80.8112.26 
Οθεηιή απν παξ. ππ. Λνγηζηηθή ππνζηήξημε 2021 

(ΠΛΔΚΑ ΚΤΡΗΑΚΖ) 
2.405.60 

5 02.80.8112.28 
Οθεηιή απφ ηελ παξνρή ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ 

courier(Speedex 2021) 
49,39 

6 
02.80.8112.37 

 

Οθειλή από Αμοιβή για ηην παροτή σπηρεζιών 

καθαριζμού-ζιδερώμαηος 2021 (ΜΙΧΑΗΛΙΓΗΣ 

ΙΑΚΩΒΟΣ) 

 

1.642,53 

 

7 
02.80.8112.38 

 

Οθεηιή απφ νδνηπνξηθά έμνδα θαη απνδεκίσζε γηα 

κεηαθίλεζε 

 

99,40 

8 02.80.8112.42 
Οθεηιή Απνδεκίσζεο Αληηπξνέδξνπ Γ.. 202 

(ΛΗΟΤΓΑ Γ.) 
738,12 

9 02.80.8112.46 
Οθεηιή απφ ακνηβέο εληεηαικέλσλ 

ζπκβνχισλ(2021) 

873,84 

 

10 02.80.8112.49 

Οθεηιή Απνδεκίσζεο  Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ 

2021(ΟΤΣΚΑ Π.) 

 

903,95 

 

11 02.80.8113.03 
Οθεηιέο απφ ζεψξεζε εηζηηεξίσλ (πξνκήζεηα 

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ) 
900,00 

12 02.80.8114.01 
Οθεηιέο θφξσλ ηειψλ θαη θξαηήζεσλ  Παξειζφλησλ 

Οηθ. Δηψλ 
10.000,00 

13 02.80.8115.03 
Οθεηιέο Απνδεκηψζεσλ κειψλ Γ.. (Δψο θαη 

12/02/2011) 
33.609,74 

14 02.80.8115.04 
Οθεηιέο ζε δηθαηνχρνπο Ακνηβψλ (Δψο θαη 

31/12/2010) 
8.680,00 

15 02.80.8115.09 
Οθεηιή 2021 (ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ ΚΑΗ 

ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΟΔ) 
1.213,96 

16 
02.80.8116.12 

 

Οθεηιή 2020-2021(Κ/Ξ ΣΕΖΝΣΕΗΦΤΛΛΖ Γ. -

ΠΤΡΗΑΓΖ Γ.) 

 

2.231,60 

 

17 02.80.8116.43 Οθεηιή 2021 (ΣΕΖΝΣΕΗΦΤΛΖ ΓΔΧΡΓΗΟ) 
9.142,66 

 

18 02.80.8221.02 Απφδνζε θφξσλ ,ηειψλ θαη θξαηήζεσλ (ΦΜΤ) 
20.000,00 

 

19 02.80.8222.01 

Απφδνζε θφξσλ θαη ραξηφζεκν Γεκάξρσλ, 

Αληηδεκάξρσλ, κειψλ Γεκνηηθψλ πκβνπιίσλ θαη 

ινηπψλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ 

10.000,00 

20 02.80.8223.01 
Απφδνζε θφξσλ πξνκεζεπηψλ εξγνιάβσλ ει. 

επαγγεικαηηψλ θιπ 
10.000,00 

21 02.80.8224.01 Λνηπέο απνδφζεηο θξαηήζεσλ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ 12.000,00 

22 02.80.8231.02 Δηζθνξέο ζε  Αζθαιηζηηθνχο Οξγαληζκνχο ΗΚΑ 270.000,00 



23 02.00.6117.01 

Ακνηβή γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ -

ζηδεξψκαηνο ησλ  πεηζεηψλ, κπνπξλνπδηψλ, θ.ά 

(ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΟ) 

6.257,56 

24 02.00.6117.13 

Ακνηβέο ινηπψλ εθηεινχλησλ εηδηθέο ππεξεζίεο κε 

ηελ ηδηφηεηα ηνπ ειεχζεξνπ επαγγεικαηία 

(ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΟ) 

30.423,00 

25 02.00.6432.02 
πκκεηνρή ζε εθζέζεηο ηνπξηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ 

(ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΟ) 
2.000,00 

26 02.00.6442.02 
Γηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ ζπλαληήζεσλ θαη δηαιέμεσλ 

(ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΟ) 
1.580,02 

27 02.10.6612.02 
Πξνκήζεηα γξαθηθήο χιεο θαη ινηπά πιηθά γξαθείσλ 

(ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΟ) 

7.607,95 

 

28 02.10.6112.14 

Ακνηβή γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

ησλ Λνπηξψλ ζε δεηήκαηα 

αδεηνδνηήζεσλ(ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΟ) 

4.000,00 

29 02.10.6112.15 Ακνηβέο ειεθηξνιφγνπ (ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΟ) 11.575,65 

30 02.10.6112.18 
Ακνηβέο ππνζηήξημεο πξνγξακκάησλ 

Ζ/Τ(ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΟ) 
86,80 

31 02.10.6112.19 
Ακνηβή γηα αλαιχζεηο Νεξνχ Ηακαηηθψλ πεγψλ 

(ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΟ) 
5.022,00 

32 02.10.6112.20 Ακνηβέο πδξαπιηθνχ (ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΟ) 3.162,00 

33 02.10.6634.02 

Πξνκήζεηα εηδψλ γεληθήο  θαζαξηφηεηαο θαη 

εππξεπηζκνχ (δηάθνξα πιηθά θαη  πγξά 

θαζαξηφηεηαο, ζθνπγγάξηα θ.α) γηα ηελ θαζαξηφηεηα 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ Λνπηξψλ 

(ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΟ) 

16.258,47 

34 02.10.6661.07 Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνχ  πιηθνχ (ζπλερηδφκελν) 12.191,60 

35 02.10.6643.05 
Πξνκήζεηα θαπζφμπισλ γηα ζέξκαλζε (ηδάθηα) ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ησλ Λνπηξψλ (ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΟ) 
2.083,20 

36 02.10.6661.04 
Πξνκήζεηα νηθνδνκηθψλ πιηθψλ  ζπληήξεζεο θαη 

επηζθεπήο θηηξίσλ θαη έξγσλ (ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΟ) 
17.961,96 

37 02.10.6693.02 
Πξνκήζεηα θπηνπαζνινγηθνχ πιηθνχ(ιηπάζκαηα, 

θάξκαθα θ.α) ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΟ 
949,51 

38 02.10.7134.02 
Πξνκήζεηα ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ,εθηππσηψλ, 

fax θ.α (ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΟ) 
7580,43 

39 02.10.7411.08 

Μειέηε γηα ηελ θαηαζθεπή θηηξίνπ ππνδνρήο θαη 

θηηξίνπ νκαδηθήο ινπηξνζεξαπείαο ρακειήο 

ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ζην ρψξν εηζφδνπ ζηνλ 

ηνκέα Α ησλ Λνπηξψλ Λνπηξαθίνπ 

(ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΟ) 

73.500,00 

40 02.10.7413.10 

Μειέηε αλάπιαζεο κε αξρέο βηνθιηκαηηθνχ 

ζρεδηαζκνχ ζηελ πεξηνρή εηζφδνπ ηνπ ηνκέα Α ζηα 

Λνπηξά Λνπηξαθίνπ (ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΟ) 

73.000,00 

41 02.00.6121.02 Απνδεκίσζε Αληηπξνέδξνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 10.500,00 

42 02.00.6121.03 Απνδεκίσζε δηεπζχλνληα ζπκβνχινπ 16.700,00 

43 02.00.6125.03 
Ακνηβή εληεηαικέλσλ ζπκβνχισλ ηνπ Πξνέδξνπ, 

κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 
18.500,00 

44 02.00.6221.01 Σαρπδξνκηθά Σέιε, courier 1.000,00 



45 02.00.6222.01 
Σειεθσληθά, ηειεγξαθηθά θαη ηειεηππία ηέιε 

εζσηεξηθνχ 
4.000,00 

46 02.00.6331.01 Λνηπνί θφξνη θαη ηέιε 80.000,00 

47 02.00.6515.01 Ακνηβέο θαη πξνκήζεηεο ηξαπεδψλ 20.000,00 

48 02.10.6021.01 
Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο , θ.ά 

)ππαιιήισλ ανξίζηνπ ρξφλνπ 
70.000,00 

49 02.10.6041.01 
Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο 

κηζζφο, θ.ά )εθηάθησλ ππαιιήισλ 
500.000,00 

50 02.10.6052.01 
Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππάιιεισλ κε ζχκβαζε 

ανξίζηνπ ρξφλνπ 
20.000,00 

51 02.10.6053.01 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο αηξεηψλ 12.000,00 

52 02.10.6054.01 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο εθηάθηνπ πξνζσπηθνχ 130.000,00 

53 02.10.6115.06 
Ακνηβέο ειεγθηψλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 1/1/2021-31/12/2021 
3.000,00 

54 02.10.6211.01 
Αληίηηκν ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο 
150.000,00 

55 02.10.6211.02 
Έμνδα γηα ηελ πινπνίεζε ζχκβαζεο ζχλδεζεο κε ην 

Γίθηπν ηνπ ΜΤΖ Λνπηξψλ Λνπηξαθίνπ 
5.000,00 

56 02.10.6253.01 Αζθάιηζηξα κεηαθνξηθψλ κέζσλ 1.000,00 

57 02.10.6323.01 Λνηπά ηέιε θπθινθνξίαο 200,00 

58 02.10.6462.01 Γεκνζίεπζε πξνθεξχμεσλ 3.000,00 

59 02.10.6463.01 Έμνδα ινηπψλ δεκνζηεχζεσλ 3.000,00 

60 02.10.7135.16 
Πξνκήζεηα  αινπκηλέλησλ θαηαζθεπψλ κε ηδάκη 

εζσηεξηθνχ εμσηεξηθνχ ρψξνπ 
9.920,00 

61 02.00.6434.01 

Έθδνζε  ελεκεξσηηθψλ εληχπσλ γηα ηηο παξερφκελεο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο  θαη ην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο 

10.463,12 

62 02.10.6672.01 Αληαιιαθηηθά ινηπψλ κεραλεκάησλ 471,20 

63 02.10.6111.03 

Οξηζκφο πιεξεμνχζηνπ δηθεγφξνπ εληνιή άζθεζεο 

έθεζεο θαηά απφθαζεο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ 

Βέξνηαο 

 

549,94 

 

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. 62/2021 απφθαζή καο , πξνυπνινγηζκνχ ηεο «Λοςηπά 

Λοςηπακίος Γήμος Αλμυπίαρ Α.Δ», νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022, γηα ηελ θαηαβνιή 

ησλ αληίζηνηρσλ δαπαλψλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ  εξγαζηψλ, ππεξεζηψλ, πξνκεζεηψλ 

θ.α, ηεο Δηαηξίαο, θαη θάπνησλ  απαξαίηεησλ γηα ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηεο 

επηρείξεζεο, εγγεγξακκέλσλ πηζηψζεσλ θαηά ην αλσηέξσ νηθνλνκηθφ έηνο, θαη κέρξη 

ηνπ εγγεγξακκέλνπ πνζνχ, ζχκθσλα κε ην αξηζ. πξση. 49/21.01.2022 αίηεκα κε ην 

νπνίν εηζεγείηαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ςήθηζεο ησλ παξαθάησ πηζηψζεσλ :  

 
Α/Α Κ.Α.Δ. Πεπιγπαθή Ποζό € 

1 02.80.8111.06 Οθεηιέο Αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ΔΦΚΑ 18.674,47 

2 02.80.8111.07 
Οθεηιέο κηζζνδνζίαο (Γεθέκβξηνο 2021) 

πξνζσπηθνχ Ανξίζηνπ ρξφλνπ 
5.065,12 

3 02.80.8111.08 
Οθεηιέο κηζζνδνζίαο (Γεθέκβξηνο 2021) Έθηαθηνπ 

πξνζσπηθνχ 
33.552,18 

4 02.80.8112.26 
Οθεηιή απν παξ. ππ. Λνγηζηηθή ππνζηήξημε 2021 

(ΠΛΔΚΑ ΚΤΡΗΑΚΖ) 
2.405.60 

5 02.80.8112.28 
Οθεηιή απφ ηελ παξνρή ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ 

courier(Speedex 2021) 
49,39 

6 
02.80.8112.37 

 

Οθειλή από Αμοιβή για ηην παροτή σπηρεζιών 

καθαριζμού-ζιδερώμαηος 2021 (ΜΙΧΑΗΛΙΓΗΣ 

ΙΑΚΩΒΟΣ) 

 

1.642,53 

 

7 
02.80.8112.38 

 

Οθεηιή απφ νδνηπνξηθά έμνδα θαη απνδεκίσζε γηα 

κεηαθίλεζε 

 

99,40 

8 02.80.8112.42 
Οθεηιή Απνδεκίσζεο Αληηπξνέδξνπ Γ.. 202 

(ΛΗΟΤΓΑ Γ.) 
738,12 

9 02.80.8112.46 
Οθεηιή απφ ακνηβέο εληεηαικέλσλ 

ζπκβνχισλ(2021) 

873,84 

 

10 02.80.8112.49 

Οθεηιή Απνδεκίσζεο  Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ 

2021(ΟΤΣΚΑ Π.) 

 

903,95 

 

11 02.80.8113.03 
Οθεηιέο απφ ζεψξεζε εηζηηεξίσλ (πξνκήζεηα 

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ) 
900,00 

12 02.80.8114.01 
Οθεηιέο θφξσλ ηειψλ θαη θξαηήζεσλ  Παξειζφλησλ 

Οηθ. Δηψλ 
10.000,00 

13 02.80.8115.03 
Οθεηιέο Απνδεκηψζεσλ κειψλ Γ.. (Δψο θαη 

12/02/2011) 
33.609,74 

14 02.80.8115.04 
Οθεηιέο ζε δηθαηνχρνπο Ακνηβψλ (Δψο θαη 

31/12/2010) 
8.680,00 

15 02.80.8115.09 
Οθεηιή 2021 (ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ ΚΑΗ 

ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΟΔ) 
1.213,96 

16 
02.80.8116.12 

 

Οθεηιή 2020-2021(Κ/Ξ ΣΕΖΝΣΕΗΦΤΛΛΖ Γ. -

ΠΤΡΗΑΓΖ Γ.) 

 

2.231,60 

 

17 02.80.8116.43 Οθεηιή 2021 (ΣΕΖΝΣΕΗΦΤΛΖ ΓΔΧΡΓΗΟ) 
9.142,66 

 



18 02.80.8221.02 Απφδνζε θφξσλ ,ηειψλ θαη θξαηήζεσλ (ΦΜΤ) 
20.000,00 

 

19 02.80.8222.01 

Απφδνζε θφξσλ θαη ραξηφζεκν Γεκάξρσλ, 

Αληηδεκάξρσλ, κειψλ Γεκνηηθψλ πκβνπιίσλ θαη 

ινηπψλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ 

10.000,00 

20 02.80.8223.01 
Απφδνζε θφξσλ πξνκεζεπηψλ εξγνιάβσλ ει. 

επαγγεικαηηψλ θιπ 
10.000,00 

21 02.80.8224.01 Λνηπέο απνδφζεηο θξαηήζεσλ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ 12.000,00 

22 02.80.8231.02 Δηζθνξέο ζε  Αζθαιηζηηθνχο Οξγαληζκνχο ΗΚΑ 270.000,00 

23 02.00.6117.01 

Ακνηβή γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ -

ζηδεξψκαηνο ησλ  πεηζεηψλ, κπνπξλνπδηψλ, θ.ά 

(ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΟ) 

6.257,56 

24 02.00.6117.13 

Ακνηβέο ινηπψλ εθηεινχλησλ εηδηθέο ππεξεζίεο κε 

ηελ ηδηφηεηα ηνπ ειεχζεξνπ επαγγεικαηία 

(ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΟ) 

30.423,00 

25 02.00.6432.02 
πκκεηνρή ζε εθζέζεηο ηνπξηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ 

(ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΟ) 
2.000,00 

26 02.00.6442.02 
Γηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ ζπλαληήζεσλ θαη δηαιέμεσλ 

(ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΟ) 
1.580,02 

27 02.10.6612.02 
Πξνκήζεηα γξαθηθήο χιεο θαη ινηπά πιηθά γξαθείσλ 

(ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΟ) 

7.607,95 

 

28 02.10.6112.14 

Ακνηβή γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

ησλ Λνπηξψλ ζε δεηήκαηα 

αδεηνδνηήζεσλ(ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΟ) 

4.000,00 

29 02.10.6112.15 Ακνηβέο ειεθηξνιφγνπ (ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΟ) 11.575,65 

30 02.10.6112.18 
Ακνηβέο ππνζηήξημεο πξνγξακκάησλ 

Ζ/Τ(ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΟ) 
86,80 

31 02.10.6112.19 
Ακνηβή γηα αλαιχζεηο Νεξνχ Ηακαηηθψλ πεγψλ 

(ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΟ) 
5.022,00 

32 02.10.6112.20 Ακνηβέο πδξαπιηθνχ (ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΟ) 3.162,00 

33 02.10.6634.02 

Πξνκήζεηα εηδψλ γεληθήο  θαζαξηφηεηαο θαη 

εππξεπηζκνχ (δηάθνξα πιηθά θαη  πγξά 

θαζαξηφηεηαο, ζθνπγγάξηα θ.α) γηα ηελ θαζαξηφηεηα 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ Λνπηξψλ 

(ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΟ) 

16.258,47 

34 02.10.6661.07 Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνχ  πιηθνχ (ζπλερηδφκελν) 12.191,60 

35 02.10.6643.05 
Πξνκήζεηα θαπζφμπισλ γηα ζέξκαλζε (ηδάθηα) ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ησλ Λνπηξψλ (ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΟ) 
2.083,20 

36 02.10.6661.04 
Πξνκήζεηα νηθνδνκηθψλ πιηθψλ  ζπληήξεζεο θαη 

επηζθεπήο θηηξίσλ θαη έξγσλ (ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΟ) 
17.961,96 

37 02.10.6693.02 
Πξνκήζεηα θπηνπαζνινγηθνχ πιηθνχ(ιηπάζκαηα, 

θάξκαθα θ.α) ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΟ 
949,51 

38 02.10.7134.02 
Πξνκήζεηα ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ,εθηππσηψλ, 

fax θ.α (ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΟ) 
7580,43 

39 02.10.7411.08 

Μειέηε γηα ηελ θαηαζθεπή θηηξίνπ ππνδνρήο θαη 

θηηξίνπ νκαδηθήο ινπηξνζεξαπείαο ρακειήο 

ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ζην ρψξν εηζφδνπ ζηνλ 

ηνκέα Α ησλ Λνπηξψλ Λνπηξαθίνπ 

(ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΟ) 

73.500,00 



40 02.10.7413.10 

Μειέηε αλάπιαζεο κε αξρέο βηνθιηκαηηθνχ 

ζρεδηαζκνχ ζηελ πεξηνρή εηζφδνπ ηνπ ηνκέα Α ζηα 

Λνπηξά Λνπηξαθίνπ (ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΟ) 

73.000,00 

41 02.00.6121.02 Απνδεκίσζε Αληηπξνέδξνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 10.500,00 

42 02.00.6121.03 Απνδεκίσζε δηεπζχλνληα ζπκβνχινπ 16.700,00 

43 02.00.6125.03 
Ακνηβή εληεηαικέλσλ ζπκβνχισλ ηνπ Πξνέδξνπ, 

κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 
18.500,00 

44 02.00.6221.01 Σαρπδξνκηθά Σέιε, courier 1.000,00 

45 02.00.6222.01 
Σειεθσληθά, ηειεγξαθηθά θαη ηειεηππία ηέιε 

εζσηεξηθνχ 
4.000,00 

46 02.00.6331.01 Λνηπνί θφξνη θαη ηέιε 80.000,00 

47 02.00.6515.01 Ακνηβέο θαη πξνκήζεηεο ηξαπεδψλ 20.000,00 

48 02.10.6021.01 
Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο , θ.ά 

)ππαιιήισλ ανξίζηνπ ρξφλνπ 
70.000,00 

49 02.10.6041.01 
Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο 

κηζζφο, θ.ά )εθηάθησλ ππαιιήισλ 
500.000,00 

50 02.10.6052.01 
Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππάιιεισλ κε ζχκβαζε 

ανξίζηνπ ρξφλνπ 
20.000,00 

51 02.10.6053.01 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο αηξεηψλ 12.000,00 

52 02.10.6054.01 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο εθηάθηνπ πξνζσπηθνχ 130.000,00 

53 02.10.6115.06 
Ακνηβέο ειεγθηψλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 1/1/2021-31/12/2021 
3.000,00 

54 02.10.6211.01 
Αληίηηκν ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο 
150.000,00 

55 02.10.6211.02 
Έμνδα γηα ηελ πινπνίεζε ζχκβαζεο ζχλδεζεο κε ην 

Γίθηπν ηνπ ΜΤΖ Λνπηξψλ Λνπηξαθίνπ 
5.000,00 

56 02.10.6253.01 Αζθάιηζηξα κεηαθνξηθψλ κέζσλ 1.000,00 

57 02.10.6323.01 Λνηπά ηέιε θπθινθνξίαο 200,00 

58 02.10.6462.01 Γεκνζίεπζε πξνθεξχμεσλ 3.000,00 

59 02.10.6463.01 Έμνδα ινηπψλ δεκνζηεχζεσλ 3.000,00 

60 02.10.7135.16 
Πξνκήζεηα  αινπκηλέλησλ θαηαζθεπψλ κε ηδάκη 

εζσηεξηθνχ εμσηεξηθνχ ρψξνπ 
9.920,00 

61 02.00.6434.01 

Έθδνζε  ελεκεξσηηθψλ εληχπσλ γηα ηηο παξερφκελεο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο  θαη ην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο 

10.463,12 

62 02.10.6672.01 Αληαιιαθηηθά ινηπψλ κεραλεκάησλ 471,20 

63 02.10.6111.03 

Οξηζκφο πιεξεμνχζηνπ δηθεγφξνπ εληνιή άζθεζεο 

έθεζεο θαηά απφθαζεο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ 

Βέξνηαο 

 

549,94 



 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αύξ. Απιθ. 1/2022 

 

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

 

Ο Ππόεδπορ ηος Γ..                                            Σα Μέλη 

Ακπιβέρ Ανηίγπαθο 

Λοςηπά  27/01/2022 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ  Γ. 

 

ΜΠΑΣΖ ΥΡΖΣΟ 


