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ΑΠΟΠΑΜΑ 

 
Απφ ην Πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 2 /23-02-2022  πλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

ηεο Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Μνλνκεηνρηθήο Γεκνηηθήο Αλψλπκεο Δηαηξίαο 

Αμηνπνίεζεο Γεκνηηθψλ Αθηλήησλ Λνπηξψλ Λνπηξαθίνπ κε  δηαθξηηηθφ ηίηιν 

«Λοςηπά Λοςηπακίος Γήμος Αλμωπίαρ Α.Δ» 

 

Απιθ. Αποθ.12/ 2022 Θέμα: 2
ο
  

Απαιιαγή ππνιφγνπ θαη έγθξηζε απφδνζεο ινγαξηαζκνχ 

 

ήκεξα 23 Φεβποςαπίος 2022, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 11.25 π.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, 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 

ΤΠΔ, χζηεξα θαη απφ ηελ κε αξηζ. πξση. 193/21-02-2022 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 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 2
ο
 ζέκα 

εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ: 

 

Με ην άξζξν 32, παξ.1 θαη 2 ηνπ Β.Γ. 17-5/15-6-59 (ΦΔΚ 114/59 ηεχρνο Α') νξίδεηαη 

φηη: 

«1. Δληάικαηα πξνπιεξσκήο, είο άο πεξηπηψζεηο επηηξέπεηαη ε έθδνζηο ηνηνχησλ ππφ 

ηνπ λφκνπ, εθδίδνληαη επ' νλφκαηη κνλίκνπ ππαιιήινπ ηνπ δήκνπ. Οχηνο θαζίζηαηαη 

ππφινγνο νθείισλ εληφο ηεο ηαθηήο πξνζεζκίαο λα απνδψζε ινγαξηαζκφλ ηεο 

δηαρεηξίζεσο ησλ ιεθζέλησλ ρξεκάησλ, ππνβάιισλ ηα θεθαλνληζκέλα 

δηθαηνινγεηηθά θαη επηζηξέθσλ ην κε δηαηεζέλ πνζφλ.  

Η πξνζεζκία απνδφζεσο ινγαξηαζκνχ νξίδεηαη δηα ηεο πεξί εθδφζεσο ηνπ 

εληάικαηνο πξνπιεξσκήο απνθάζεσο, ήηηο δελ δχλαηαη λα είλαη κεγαιπηέξα ηνπ 

ηξηκήλνπ θαη δένλ λα ιήγε έλα ηνπιάρηζηνλ κήλα πξν ηεο ιήμεσο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

έηνπο.  

2. Δπί ηε εηηνινγεκέλε αηηήζεη ηνπ ππνιφγνπ δχλαηαη ή θαηά ηελ πξνεγνπκέλελ 

παξάγξαθνλ πξνζεζκία λα παξαηαζή επί έλα εηζέηη κήλα ελ νπδεκία φκσο 

πεξηπηψζεη πέξαλ ηεο ιήμεσο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο.» 

χκθσλα κε ηα άξζξα 33 θαη 34 ηνπ Β.Γ. 17-5/15-6-59 (ΦΔΚ 114/59 ηεχρνο Α') 

νξίδεηαη φηη: 

«1.Απαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζηο ησλ ιεθζέλησλ ρξεκάησλ δη' εληάικαηνο 

πξνπιεξσκήο δηα δαπάλαο άιιαο ή ηαο δη' άο εμεδφζε ε πξνθαηαβνιή.  

2. Δλ νπδεκία πεξηπηψζεη επηηξέπεηαη ε έθδνζηο ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο επ' νλφκαηη 

ππνιφγνπ κε απνδψζαληνο ινγαξηαζκφλ επί πξνεγνπκέλνπ εληάικαηνο 

πξνπιεξσκήο.» 

Σέινο ζχκθσλα κε ην άξζξν 37 ηνπ Β.Γ. 17-5/15-6-59 (ΦΔΚ 114/59 ηεχρνο Α') 

νξίδεηαη φηη: 

«Οη ππφινγνη νθείινπλ σο πξνο ηελ θχιαμηλ θαη ηελ ελ γέλεη εμαζθάιηζηλ ησλ παξ’ 

απηψλ δηαρεηξηδνκέλσλ ρξεκάησλ λα θαηαβάιινπλ ηελ ελ θαη ηνηο ηδίνηο επηκέιεηαλ, 

επζπλφκελνη δηα πάζαλ ηπρφλ επεξρνκέλελ απψιεηαλ ή κείσζηλ ησλ ρξεκάησλ 

ηνχησλ.  

Δάλ ηα πνζά ησλ εληαικάησλ δελ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ακέζσο ππφ ησλ 

ππνιφγσλ άκα ηε εμνθιήζεη ησλ ζα γίλεηαη θαηάζεζηο απηψλ ή ησλ κε 

ρξεζηκνπνηεζέλησλ ππνινίπσλ εηο ηελ Δζληθήλ Σξάπεδαλ ηεο Διιάδνο ή εηο ην 

Σαρπδξνκηθφλ Σακηεπηήξηνλ, εθ'φζνλ ιεηηνπξγνχλ ηνηαχηα εηο ηελ έδξαλ ηνπ δήκνπ. 

Οη ππφινγνη νθείινπλ θαηά ηελ απφδνζηλ ηνπ ινγαξηαζκνχ λα επηζπλάςνπλ κεηά ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαη ην βηβιηάξηνλ ηεο θαηαζέζεσο θαη αλαιήςεσο Σξαπέδεο ή ηνπ 

Σαρπδξνκηθνχ Σακηεπηεξίνπ ελ ησ νπνίσ ζα αλαγξάθσληαη θερσξηζκέλσο πάζαη αη 

γελφκελαη θαηαζέζεηο θαη αλαιήςεηο.» 

Με ηελ ππ’ αξηζ. 07/2022 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εγθξίζεθε ε 

πιεξσκή ηνπ ηέινπο γηα ηελ ππνβνιή ησλ αξ. 018633157 θαη αξ. 018633158 

αηηήζεσλ ζην Γξαθείν Γηαλνεηηθήο Ιδηνθηεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, EUIPO. 

Με ηελ ίδηα απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο Λνπηξψλ 

Λνπηξαθίνπ δηεηέζε πίζησζε 2.100,00€ ζε βάξνο Κ.Α. 02.00.6331.01 «Λνηπνί θφξνη 



θαη ηέιε» ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2022 γηα ηελ πιεξσκή θαη νξίζηεθε ππφινγνο 

γηα ηελ έθδνζε ηνπ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο ε θα. Σαλνχξε Αιεμία, 

εθφζνλ δελ ήηαλ δπλαηή ε έθδνζε ηαθηηθνχ εληάικαηνο θαζψο o EUIPO δελ ζα 

απνζηείιεη ηηκνιφγην. 

Η επηρείξεζε κεηέθεξε ην ζπγθεθξηκέλν πνζφ γηα ηελ πιεξσκή ηνπ ηέινπο πξνο ην 

ινγαξηαζκφ ηεο ππνιφγνπ ζηηο 28.01.2022 θαη αληίζηνηρα ε ππφινγνο 

πξαγκαηνπνίεζε απφ ην ινγαξηαζκφ ηεο ηελ πιεξσκή ηνπ πνζνχ ησλ 2.100,00 επξψ 

πξνο ην ινγαξηαζκφ ηνπ EUIPO ζηηο 28.01.2022. 

Η ππφινγνο θα. Σαλνχξε Αιεμία έρεη ππνβάιιεη ζηελ επηρείξεζε αίηεζε απαιιαγήο 

ππφινγνπ καδί κε φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ σο 

απνδεηθηηθά γηα ηελ θίλεζε ησλ πιεξσκψλ θαη ηα νπνία επηζπλάπηνληαη θαη 

απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο.  

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, ζαο θαιψ λα ειέγμνπκε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ππνβιεζεί 

απφ ηελ θα. Σαλνχξε Αιεμία ζρεηηθά κε ηελ απφδνζε ηνπ ινγαξηαζκνχ θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα πξνβνχκε ζηελ απαιιαγή ηεο απφ ππφινγν ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ελ ιφγσ 

πνζνχ, εθφζνλ εγθξηζεί ε απφδνζε ηνπ ινγαξηαζκνχ. 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην  αθνχ άθνπζε ηνλ Πξφεδξν θαη έιαβε ππφςε ηεο: 

 ηα άξζξα 32,33,34 θαη 37 ηνπ Β.Γ. 17-5/15-6-59 (ΦΔΚ 114/59 ηεχρνο Α') 

 ηελ ππ’ αξηζ. 07/2022 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία 

δηεηέζε πίζησζε 2.100,00€ γηα ηελ πιεξσκή ηνπ ηέινπο γηα ηελ ππνβνιή 

ησλ αξ. 018633157 θαη αξ. 018633158 αηηήζεσλ ζην Γξαθείν Γηαλνεηηθήο 

Ιδηνθηεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, EUIPO θαη νξίζηεθε ππφινγνο ηνπ 

πνζνχ ε θα. Σαλνχξε Αιεμία 

 ηα δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία θαηέζεζε ε θα. Σαλνχξε Αιεμία γηα ηελ 

απφδνζε ηνπ ινγαξηαζκνχ  

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  

 

1. Δγκπίνει ηελ απφδνζε ινγαξηαζκνχ έηζη φπσο ππνβιήζεθε απφ ηελ θα. Σαλνχξε 

Αιεμία καδί κε ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία επηζπλάπηνληαη θαη απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 

2. Απαλλάζζει ηελ θα. Σαλνχξε Αιεμία απφ ππφινγν ηνπ πνζνχ ην νπνίν είρε 

δηαηεζεί γηα ηελ πιεξσκή ηνπ ηέινπο γηα ηελ ππνβνιή ησλ αξ. 018633157 θαη αξ. 

018633158 αηηήζεσλ ζην Γξαθείν Γηαλνεηηθήο Ιδηνθηεζίαο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, EUIPO 

Η απφθαζε απηή πήξε αύξ. Απιθ. 12/2022 

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

Ο Ππόεδπορ ηος Γ..                                            Σα Μέλη 

 

Ακπιβέρ Ανηίγπαθο 

Λοςηπά  23/02/2022 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ  Γ.. 

ΜΠΑΣΖ ΥΡΖΣΟ 


