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ΑΠΟΠΑΜΑ 

 
Από ην Πξαθηηθό ηεο αξηζ. 10/09-08-2022  ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

ηεο Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Μνλνκεηνρηθήο Γεκνηηθήο Αλώλπκεο Δηαηξίαο 

Αμηνπνίεζεο Γεκνηηθώλ Αθηλήησλ Λνπηξώλ Λνπηξαθίνπ κε  δηαθξηηηθό ηίηιν 

«Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Γήκνπ Αικωπίαο Α.Δ» 

 

Αξηζ. Απνθ.60/ 2022 Θέκα: 2
ν
  

5
ε
 Αλακόξθσζε Πξνϋπνινγηζκνύ νηθ. Έηνπο 2022 

 

ήκεξα 09 Απγνύζηνπ 2022, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 12:00 κ.κ, ζπλήιζε ην Γηνηθεηηθό 

πκβνύιην ηεο Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Μνλνκεηνρηθήο Γεκνηηθήο Αλώλπκεο Δηαηξίαο 

Αμηνπνίεζεο Γεκνηηθώλ Αθηλήησλ Λνπηξώλ Λνπηξαθίνπ, κε δηαθξηηηθό 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, ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο , ύζηεξα θαη από 

ηελ κε αξηζ. πξση. 969/05-08-2022 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, πνπ 

ζηάιζεθε  ζηνλ θαζέλα  ύκβνπιν,  ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ 

θαηαζηαηηθνύ ηεο εηαηξίαο όπσο ηζρύεη ζήκεξα, γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ 

ζην παξαπάλσ ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

ηελ παξνύζα δηαδηθαζία αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, 

δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ελλέα (9) κειώλ ζπκκεηείραλ (6) έμη ηαθηηθά κέιε, όπσο 

πεξηγξάθνληαη παξαθάησ : 

  

ΠΑΡΟΝΣΔ 

1. Μπάηζεο Υξήζηνο 

2. Ληνύγαο Γεκήηξηνο 

3. Ούηζθαο Πέηξνο 

4. Λνύγθα Δπζηξαηία 

5. Αδξακάλεο Αζαλάζηνο 

6. Μίρνπ Μαξία 

 

ΑΠΟΝΣΔ 

1. Θενδσξίδεο Αλαζηάζηνο 

2. Παζόεο Γεκήηξηνο 

3. Παζόε Μαξία 

 

 



Ο Πξόεδξνο ηνπ  Γ. ηεο  εηαηξίαο ύζηεξα από ηε δηαπίζησζε λόκηκεο απαξηίαο 

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

εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ πκβνπιίνπ: 

 

ύκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ θαλνληζκνύ δηαρείξηζεο ηεο «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ 

Γήκνπ Αικσπίαο Α.Δ.» , ν νπνίνο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζ. 5/2011 απόθαζε ηνπ 

Γ..  ηεο Δπηρείξεζεο θαη εγθξίζεθε κε ηελ αξηζ. 2/2011 απόθαζε ηεο Γεληθήο 

ζπλέιεπζεο ηνπ κεηόρνπ (Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο) « 1. 

Πξνϋπνινγηζκόο είλαη ε ινγηζηηθή απεηθόληζε ησλ εζόδσλ θαη εμόδσλ ηεο δεκνηηθήο 

επηρείξεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο. 

2. Ο πξνϋπνινγηζκόο ζπληάζζεηαη ζε ηδηαίηεξν ζρέδην από ηνλ πξόεδξν ηνπ Γ.. 

αηηηνινγώληαο θάζε εγγξαθή θαη ππνβάιιεηαη γηα ςήθηζε ζην Γ.. ην αξγόηεξν 

κέρξη ηέινπο Ννεκβξίνπ ηνπ έηνπο γηα ην επόκελν. Σν Γ.. κέρξη ην ηέινο 

Γεθεκβξίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο ςεθίδεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό. Ο πποϋπολογιζμόρ καηά ηη 

διάπκεια ηος οικονομικού έηοςρ μποπεί να αναμοπθυθεί με απόθαζη ηος Διοικηηικού 

Σςμβοςλίος. 

Σύμθυνα, με ηην παπάγπαθο 2 ηηρ εγκςκλίος 60(απιθ. ππυη. 74895/30-12-2010) ηος 

Υποςπγείος Εζυηεπικών, ζηον Γενικό Γπαμμαηέα ηηρ Αποκενηπυμένηρ Διοίκηζηρ  

ςποβάλλονηαι για ςποσπευηικό έλεγσο νομιμόηηηαρ οι αποθάζειρ ηυν επισειπήζευν 

ηυν δήμυν όηαν αθοπούν(άπθπο 225 ηος Καλλικπάηη): α) αύξηζη μεηοσικού 

κεθαλαίος β) εκποίηζη παγίυν πεπιοςζιακών ζηοισείυν και γ) λήτη δανείυν . 

Ακολούθυρ δε, όλερ οι ππάξειρ ηυν επισειπήζευν αςηών εμπίπηοςν ζηον αςηεπάγγεληο 

έλεγσο (άπθπο 226 ηος Καλλικπάηη). 

Με ην άξζξν 8 ηνπ Β.Γ. 17-5/15-6-59 (ΦΔΚ 114/59 ηεύρνο Α') νξίδνληαη ηα εμήο: 

«1. Γηαξθνύληνο ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο απαγνξεύεηαη κεηαθνξά πηζηώζεσο από 

θεθαιαίνπ εηο θεθάιαηνλ θαη από άξζξνπ εηο άξζξνλ.  

2. Δμαηξεηηθώο πιελ ησλ ελ ησ πξνϋπνινγηζκώ εγγεγξακκέλσλ πηζηώζεσλ δη' 

εθηέιεζηλ έξγσλ, πεξί ώλ ην άξζξνλ 161 ηνπ δεκνηηθνύ θαη θνηλνηηθνύ θώδηθνο, 

επηηξέπεηαη ε κεηαθνξά πηζηώζεσο σο εθπιεξσζέληνο ηνπ ζθνπνύ ή θαηαζηάληνο 

αλεθίθηνπ πξνο επαύμεζηλ άιιεο πηζηώζεσο αλαγεγξακκέλεο ελ ησ πξνϋπνινγηζκώ 

ηνπ απηνύ ή άιινπ θεθαιαίνπ ή πξνο δεκηνπξγία πηζηώζεσλ δη' εθηάθηνπο θαη 

επεηγνύζαο αλάγθαο κε πξνβιεπνκέλαο ελ ησ πξνϋπνινγηζκώ.  

3. Η θαηά κεηαθνξάλ δηάζεζηο ησλ θαηά ηελ πξνεγνπκέλελ παξάγξαθνλ πηζηώζεσλ 

πξαγκαηνπνηείηαη δη' εηδηθώλ απνθάζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ εγθξηλνκέλσλ 

θαηά ηαο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.Γ. 3777/1957. Αη απνθάζεηο δένλ λα 

θαηνλνκάδνπλ ηα θεθάιαηα θαη άξζξα, πξνο αύμεζηλ ησλ πηζηώζεσλ ησλ νπνίσλ 

κεηαθέξνληαη ηα αλαιακβαλόκελα πνζά ή λα θαζνξίδνπλ ηα λέα θεθάιαηα θαη άξζξα, 

άηηλα δένλ λα δεκηνπξγεζνύλ νζάθηο πξόθεηηαη πεξί απξνόπηνπ δαπάλεο.  

4. Πξνο πξόιεςηλ ελδερνκέλεο αλεπαξθείαο ησλ πηζηώζεσλ δη' απξνόπηνπο δαπάλαο, 

αλαγξάθεηαη ελ ησ πξνϋπνινγηζκώ ηνπ δήκνπ πίζησζηο ππό ίδηνλ θεθάιαηνλ ππό 

ηίηινλ «Απνζεκαηηθόλ» θαη άξζξνλ ππό ηνλ ηίηινλ «Πνζόλ δηαζέζηκνλ πξνο 

αλαπιήξσζηλ ησλ πηζηώζεσλ, αίηηλεο ήζεινλ επξεζή ελ αλεπαξθεία, σο θαη δη' 

εθηάθηνπο θαη επεηγνύζαο αλάγθαο κε πξνβιεπνκέλαο ελ ησ πξνϋπνινγηζκώ».  

5. Γηα ηελ πιεξεζηέξαλ από πιεπξάο ινγηζηηθήο ηάμεσο παξαθνινύζεζηλ θαη 

εκθάληζηλ ηεο θηλήζεσο ησλ δηα κεηαθνξάο πξαγκαηνπνηνπκέλσλ θαηά ηελ 

παξάγξαθν 2 ηνπ παξόληνο άξζξνπ απμνκεηώζεσλ ησλ πηζηώζεσλ, ε κεηαθνξά 

ηνύησλ ελεξγείηαη κέζσ ηνπ ελ ηε παξαγξάθσ 4 ηνπ παξόληνο πξνβιεπνκέλνπ 

Κεθαιαίνπ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ». 

 



ύκθσλα κε ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ ε αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 

απνηειεί θαη’ νπζίαλ ηξνπνπνίεζε ηεο απόθαζεο κε ηελ νπνία ςεθίζηεθε απηόο. 

Άξα, γηα ηελ έθδνζε ηεο ηξνπνπνηεηηθήο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ απόθαζεο, απαηηείηαη 

ε ηήξεζε ηνπ ίδηνπ ηύπνπ θαη δηαδηθαζίαο, όπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία. 

(ΤΠ.Δ. 28376/18.07.2012). ύκθσλα πάληα κε ην ίδην έγγξαθν, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 3536/2007 ν λνκνζέηεο ζέιεη λα ξπζκίζεη έλα επηκέξνπο 

δήηεκα κε ηξόπν δηαθνξεηηθό από ηα ελ γέλεη ηζρύνληα- θαη δε ηελ πξνζεζκία εληόο 

ηεο νπνίαο ε επνπηεύνπζα αξρή νινθιεξώλεη ηνλ έιεγρν λνκηκόηεηαο ηεο απόθαζεο 

αλακόξθσζεο.  

Από ην παξαπάλσ έγγξαθν ζπλάγεηαη όηη εθηόο από ηελ εηζήγεζε ησλ αξκόδησλ 

ππεξεζηώλ απαηηείηαη θαη ε ηήξεζε ηνπ ίδηνπ ηύπνπ θαη δηαδηθαζίαο, όπσο νξίδεηαη 

ζηελ θείκελε λνκνζεζία, γηα ηνλ πξνϋπνινγηζκό.  

 

Παξίζηαηαη ε αλάγθε ηξνπνπνίεζεο ησλ πθηζηάκελσλ πηζηώζεσλ γηα ηελ θάιπςε 

αλαγθώλ νη νπνίεο δελ είραλ πξνβιεθζεί επαξθώο ζηνλ πξνϋπνινγηζκό. Πξνθεηκέλνπ 

λα γίλεη απηό πξέπεη λα πξνεγεζεί ε κεηαθνξά πηζηώζεσλ, από ζπγθεθξηκέλνπο Κ.Α. 

ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο ζηνπο νπνίνπο απηέο είλαη εγγεγξακκέλεο, 

ζην απνζεκαηηθό θεθάιαην ηνπ  πξνϋπνινγηζκνύ θαη ζηε ζπλέρεηα κεηαθνξά από ην 

απνζεκαηηθό θεθάιαην ηνπ  πξνϋπνινγηζκνύ γηα ηε δεκηνπξγία ησλ θαηλνύξησλ 

πηζηώζεσλ ή ελδπλάκσζε πθηζηάκελσλ. Βεβαηώλεηαη όηη ην ζύλνιν ηνπ 

απνζεκαηηθνύ δελ ππεξβαίλεη ην 5% ησλ ηαθηηθώλ εζόδσλ ηεο επηρείξεζεο. 

Η κεηαθνξά απηή πξνηείλεηαη λα γίλεη από ππόινηπα Κ.Α. πνπ δελ ζα 

πξαγκαηνπνηεζνύλ ζην ππόινηπν ηνπ νηθ. Έηνπο. Από ηε ςήθηζε ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ εζόδσλ θαη εμόδσλ ηεο  «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Γήκνπ Αικσπίαο 

Α.Δ», νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022, παξνπζηάζζεθαλ ππεξεζηαθά γεγνλόηα θαη αλάγθεο 

πνπ επηβάιινπλ ηελ αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ καο, γηα λα εληζρπζνύλ 

γξακκέλεο πηζηώζεηο ή δεκηνπξγεζνύλ λέεο ζην ζθέινο ησλ  εμόδσλ ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ. 

 

Η αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 161 ηνπ Ν.3463/2006 

ηνπ ΓΚΚ, γίλεηαη κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ θαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 

3 ηνπ θαλνληζκνύ δηαρείξηζεο ηεο «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Γήκνπ Αικσπίαο Α.Δ.» ζε 

ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 28 ηνπ θαλνληζκνύ Γηαρείξηζεο ηεο εηαηξίαο πεξί 

αληηζηνηρίαο νξγάλσλ ιήςεο απνθάζεσλ «1. Όπνπ ζηε θείκελε λνκνζεζία 

αλαθέξεηαη ν Γήκαξρνο λνείηαη ν Πξόεδξνο ηεο Δπηρείξεζεο, όπνπ αλαθέξεηαη 

Γεκνηηθό πκβνύιην ή Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή ή Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λνείηαη 

ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην, όπνπ ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ λνείηαη ππάιιεινο ηεο 

Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο, γίλεηαη αληίζηνηρα κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ ηεο «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Γήκνπ Αικσπίαο Α.Δ». 

 

Καηόπηλ αλαθνίλσζε αλαιπηηθά ηελ πξόηαζε αλακόξθσζεο ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ 

ηεο «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Γήκνπ Αικσπίαο Α.Δ.», νηθνλ. έηνπο 2022 σο εμήο: 

 

 

A.Σηο κεηαθνξέο πηζηώζεσλ ζην απνζεκαηηθό θεθάιαην ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο 

«Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Γήκνπ Αικσπίαο Α.Δ» , σο εμήο: 

 

 Από ηνλ Κ.Α 02.00.6431.03 κε ηίηιν «Έμνδα πινπνίεζεο ππαίζξηαο 

δηαθήκηζεο (ηνπνζέηεζε γηγαληναθηζώλ ζηηο ζηάζεηο ιεσθνξείσλ, ζε 

δηαθεκηζηηθά εηδηθά κεγάια πιαίζηα, ζε ιεσθνξεία θ.α ) ησλ κεγάισλ 



αζηηθώλ πόιεσλ -αγνξώλ ζηόρσλ» λα κεηαθεξζεί πνζό 5.550,00€ ζην 

απνζεκαηηθό ηνπ  πξνϋπνινγηζκνύ ηεο επηρείξεζεο, δηόηη είρε πξνϋπνινγηζηεί 

κε απμεκέλν πνζό (ΜΔΙΩΗ  ΚΑΔ).  
 

 

Β. Δπίζεο, πξνηείλνληαη νη  αθόινπζεο κεηαθνξέο πηζηώζεσλ από ην απνζεκαηηθό 

θεθάιαην ηνπ  πξνϋπνινγηζκνύ ηεο επηρείξεζεο ζηνπο θάησζη θσδηθνύο ζύκθσλα κε 

ηα άξζξα 161 παξ. 2 ηνπ ΓΚΚ θαη 36 παξ. 1 θαη 2 ηνπ 3801/2009, γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ησλ αλαγθώλ πνπ δελ είραλ πξνβιεθζεί θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ Κ.Α.: 

 

 ηνλ  Κ.Α 02.10.7135.16 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα αινπκηλέλησλ θαηαζθεπώλ κε 

ηδάκη εζσηεξηθνύ θαη εμσηεξηθνύ ρώξνπ» πνζό 5.550,00€ (ΑΤΞΗΗ ΚΑΔ) 

 

 

ηε  ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο  θάιεζε ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

Σν Γ.. αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη 

αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ 

 ην άξζξν 8 Β.Γ. 17-5/15-6-59, όπσο ηζρύνπλ ζήκεξα 

 ην άξζξν 161 ηνπ Ν. 3463/2006, όπσο ηζρύνπλ ζήκεξα 

 ην άξζξν 36 παξ. 1 θαη 2 ηνπ Ν. 3801/2009, όπσο ηζρύνπλ ζήκεξα 

 Σελ παξάγξαθν 2 ηεο εγθπθιίνπ 60(αξηζ. πξση. 74895/30-12-2010) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, όπσο ηζρύνπλ ζήκεξα 

 ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Γήκνπ Αικσπίαο Α.Δ», έηνπο  

2022, ν νπνίνο ςεθίζηεθε κε ηελ αξηζ. 62/2021  Απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ  

 ηελ αλάγθε ελίζρπζεο πηζηώζεσλ γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ νη νπνίεο δελ είραλ 

πξνβιεθζεί νξζώο ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο επηρείξεζεο γηα ελίζρπζε ησλ 

πθηζηάκελσλ Κ.Α.  

 ηνλ θαλνληζκό δηαρείξηζεο ηεο επηρείξεζεο 

 ηνλ Ν. 2190/1920 θαη Ν.4548/2018 πεξί αλσλύκσλ εηαηξηώλ 

 ηνλ Ν.3852/2010 Καιιηθξάηεο, όπσο ηζρύνπλ ζήκεξα(Κιεηζζέλεο Ι, 

Ν.4555/2018) 

 ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ 

 

 Αλακνξθώλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Γήκνπ 

Αικσπίαο Α.Δ.» , νηθνλ. έηνπο 2022 σο εμήο: 

 

A. Σηο κεηαθνξέο πηζηώζεσλ ζην απνζεκαηηθό θεθάιαην ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 

ηεο «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Γήκνπ Αικσπίαο Α.Δ» , σο εμήο: 

 

 Από ηνλ Κ.Α 02.00.6431.03 κε ηίηιν «Έμνδα πινπνίεζεο ππαίζξηαο 

δηαθήκηζεο (ηνπνζέηεζε γηγαληναθηζώλ ζηηο ζηάζεηο ιεσθνξείσλ, ζε 

δηαθεκηζηηθά εηδηθά κεγάια πιαίζηα , ζε ιεσθνξεία θ.α ) ησλ κεγάισλ 

αζηηθώλ πόιεσλ -αγνξώλ ζηόρσλ» λα κεηαθεξζεί πνζό 5.550,00€ ζην 

απνζεκαηηθό ηνπ  πξνϋπνινγηζκνύ ηεο επηρείξεζεο, δηόηη είρε πξνϋπνινγηζηεί 

κε απμεκέλν πνζό (ΜΔΙΩΗ  ΚΑΔ).  

 



Β. Δπίζεο, πξνηείλνληαη νη  αθόινπζεο κεηαθνξέο πηζηώζεσλ από ην απνζεκαηηθό 

θεθάιαην ηνπ  πξνϋπνινγηζκνύ ηεο επηρείξεζεο ζηνπο θάησζη θσδηθνύο ζύκθσλα κε 

ηα άξζξα 161 παξ. 2 ηνπ ΓΚΚ θαη 36 παξ. 1 θαη 2 ηνπ 3801/2009, γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ησλ αλαγθώλ πνπ δελ είραλ πξνβιεθζεί θαη ηε ελίζρπζε πθηζηάκελσλ 

Κ.Α.: 

 

 ηνλ  Κ.Α 02.10.7135.16 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα αινπκηλέλησλ θαηαζθεπώλ κε 

ηδάκη εζσηεξηθνύ θαη εμσηεξηθνύ ρώξνπ» πνζό 5.550,00€ (ΑΤΞΗΗ ΚΑΔ) 

 

Καηόπηλ όισλ ησλ αλσηέξσ ην Απνζεκαηηθό θεθάιαην δηακνξθώλεηαη (παξακέλεη) 

ζε 2.052,10 επξώ. 

 

 Φεθίδεη όιεο ηηο αλσηέξσ πηζηώζεηο όπσο είλαη εγγεγξακκέλεο θαη 

αλακνξθσκέλεο θαηά Κσδηθό Αξηζκό. 

 

Η απόθαζε απηή πήξε αύμ. Αξηζ. 60/2022 

Αθνύ  ζπληάρζεθε  θαη αλαγλώζηεθε ην πξαθηηθό απηό , ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ..                                            Σα Μέιε 

Αθξηβέο Αληίγξαθν 

Λνπηξά  09/08/2022 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ  Γ.. 


