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ΑΠΟΠΑΜΑ 

 

 
Από ην Πξαθηηθό ηεο αξηζ. 12/01-09-2022  ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

ηεο Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Μνλνκεηνρηθήο Γεκνηηθήο Αλώλπκεο Δηαηξίαο 

Αμηνπνίεζεο Γεκνηηθώλ Αθηλήησλ Λνπηξώλ Λνπηξαθίνπ κε  δηαθξηηηθό ηίηιν 

«Λοςηπά Λοςηπακίος Γήμος Αλμωπίαρ Α.Δ» 

 

Απιθ.Αποθ.73/2022 Θέμα: 4
ο
  

Δμέηαζε αξ. πξση. 1030/22.08.2022 αίηεζεο ηνπ αζιεηηθνύ 

ζπιιόγνπ Γξνκέσλ πγείαο Αικσπίαο γηα νηθνλνκηθή 

ελίζρπζε 

 

ήκεξα 01 επηεμβπίος 2022, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 19:00 κ.κ, ζπλήιζε ην 

Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Μνλνκεηνρηθήο Γεκνηηθήο 

Αλώλπκεο Δηαηξίαο Αμηνπνίεζεο Γεκνηηθώλ Αθηλήησλ Λνπηξώλ Λνπηξαθίνπ, κε 

δηαθξηηηθό ηίηιν  «ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ ΓΗΜΟΤ 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, ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο, 

ύζηεξα θαη από ηελ κε αξηζ. πξση. 1068/26-08-2022 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 (7) επηά ηαθηηθά κέιε, όπσο 

πεξηγξάθνληαη παξαθάησ : 

  

ΠΑΡΟΝΣΔ 

1. Μπάηζεο Υξήζηνο 

2. Ληνύγαο Γεκήηξηνο 

3. Ούηζθαο Πέηξνο 

4. Λνύγθα Δπζηξαηία 

5. Αδξακάλεο Αζαλάζηνο 

6. Μίρνπ Μαξία 

7. Παζόεο Γεκήηξηνο 

 

ΑΠΟΝΣΔ 

1. Θενδσξίδεο Αλαζηάζηνο 

2. 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 4
ο
 ζέκα 

εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ πκβνπιίνπ: 

 

ύκθσλα κε ην άξζξν 28 ηνπ θαλνληζκνύ 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.   

ύκθσλα κε ην άξζξν 202 ηνπ Ν.3463/06: «Με απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ 

είλαη δπλαηή ε παξνρή ρξεκαηηθώλ επηρνξεγήζεσλ: 

i. ζε λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

εθθιεζηαζηηθώλ, θαζώο θαη ζε αζιεηηθνύο θαη πνιηηηζηηθνύο ζπιιόγνπο, πνπ έρνπλ 

ηελ έδξα ηνπο εληόο ησλ δηνηθεηηθώλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ, 

ii. ζε ηνπηθά παξαξηήκαηα νξγαλώζεσλ παλειιήληαο δξάζεο, πνπ αλαπηύζζνπλ 

θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή δξαζηεξηόηεηα, 

iii. ζε ζπιιόγνπο κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα κε παλειιήληα δξάζε, νη νπνίνη 

έρνπλ σο ζθνπό ηελ παξνρή βνήζεηαο θαη ππνζηήξημεο θάζε κνξθήο, ζε παηδηά πνπ 

είλαη, ηδίσο, ζύκαηα εμάξηεζεο, θαθνπνίεζεο, παξακέιεζεο, νηθνλνκηθήο 

εθκεηάιιεπζεο θαη παξάλνκεο δηαθίλεζεο, αλεμαξηήησο ππεθνόηεηαο. Πξόζζεηε 

πξνϋπόζεζε γηα ηελ επηρνξήγεζε απηή απνηειεί ε θαηάξηηζε ζρεηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο δξάζεο ηνπ ζπιιόγνπ, γηα ηνλ αληίζηνηρν Γήκν θαη ε έγθξηζή ηνπ από 

ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, 

iv. ζε πξσηνβάζκηεο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλώζεηο εξγαδνκέλσλ ζηνλ νηθείν Γήκν γηα 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε θνηλσληθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ, θαζώο θαη 

v. ζε λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ ηνπ Γήκνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

ζρνιηθώλ επηηξνπώλ, επηπξνζζέησο ηεο ηαθηηθήο επηρνξήγεζεο πνπ ιακβάλνπλ. 

Β. Η παξνρή ρξεκαηηθώλ επηρνξεγήζεσλ επηηξέπεηαη κόλνλ εθόζνλ έρεη εγγξαθεί 

ζρεηηθή πίζησζε ζηνλ νηθείν πξνϋπνινγηζκό γηα ην ζθνπό απηόλ. Σν ζπλνιηθό πνζό 

ησλ επηρνξεγήζεσλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην έλα θαη κηζό εθαηνζηό (1,5%) ησλ 

ηαθηηθώλ εζόδσλ ηνπ δήκνπ. 

Η δηάηαμε ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ δελ έρεη εθαξκνγή, αλ ηα πνζά ησλ 

ρνξεγνύκελσλ εληζρύζεσλ από ηνπο δήκνπο πξνο ηνπο παξαπάλσ θνξείο 

πξνέξρνληαη από έθηαθηεο νηθνλνκηθέο εληζρύζεηο πνπ πξννξίδνληαη γηα ηνπο 

αλσηέξσ θνξείο ή αλ νη θνξείο πνπ επηρνξεγνύληαη είλαη ζρνιηθέο επηηξνπέο.» 

ύκθσλα κε ην άξζξν 10Β Ν.3861/2010, όπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 16 ηνπ λ. 

4305/2014: «Αζηηθέο Με Κεξδνζθνπηθέο Δηαηξείεο, σκαηεία, Ιδξύκαηα, 

Κνηλσληθέο πλεηαηξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο θαη ινηπνί κε θεξδνζθνπηθνί θνξείο πνπ 

επηρνξεγνύληαη θαζ' νηνλδήπνηε ηξόπν από ηνπο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, 

θαηά ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1Β ηνπ λ. 2362/1995, κε πνζό άλσ ησλ ηξηώλ ρηιηάδσλ 

(3.000) επξώ ζπλνιηθά εηεζίσο, δεκνζηεύνπλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Γηαύγεηα απνινγηζηηθά ζηνηρεία δαπαλώλ όπνπ αλαθέξνληαη ηα λόκηκα παξαζηαηηθά 

πνπ αθνξνύλ ζην πνζό ηεο επηρνξήγεζεο, κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ηνπ εθδόηε θαη ηνπ 

ιήπηε ηνπ παξαζηαηηθνύ, θαζώο θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηνπ ύςνπο ηεο 

ζπλαιιαγήο. Η παξάιεηςε ηεο δεκνζίεπζεο ησλ αλσηέξσ θαηαζηάζεσλ ζπλεπάγεηαη 

ηνλ απνθιεηζκό ησλ ππόρξεσλ θνξέσλ από παληόο είδνπο πεξαηηέξσ επηρνξήγεζε ή 

ρξεκαηνδόηεζε από θνξείο ηνπ πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ. Με απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ 

Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαζνξίδεηαη ε 



δηαδηθαζία πξόζβαζεο θαη θαηαρώξηζεο ζηνηρείσλ ζην ε ιεθηξνληθό ζύζηεκα ηνπ 

«Πξνγξάκκαηνο Γηαύγεηα», θαζώο θαη θάζε άιιε αλαγθαία δηαδηθαζηηθή θαη ηερληθή 

ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξόληνο άξζξνπ» 

ύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηεο θαη΄εμνπζηνδόηεζε ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο εθδνζείζαο  

Απόθαζεο Γηνηθ.Μεη.&Η.Γ. ΓΗΓ/Φ.40/1057/14.01.2015 (ΦΔΚ 116/21.01.2015 

ηεύρνο Β’): «Κάζε πξάμε έγθξηζεο επηρνξήγεζεο από θνξείο ηεο Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο πξνο ηνπο αλσηέξσ επηρνξεγνύκελνπο 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 δαπαλώλ, ζύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο 

ηνπ άξζξνπ 10Β Ν. 3861/2010 θαη ηεο παξνύζαο 

απόθαζεο ζπλεπάγεηαη ηνλ απνθιεηζκό ησλ ππόρξεσλ θνξέσλ από παληόο είδνπο 

επηρνξήγεζε ή ρξεκαηνδόηεζε από θνξείο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο ζην κέιινλ. Οη 

πάξνρνη επηρνξεγήζεσλ ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο νθείινπλ λα πξνβαίλνπλ ζην 

ζρεηηθό έιεγρν πξηλ ηελ έγθξηζε ηεο επηρνξήγεζεο.» 

 

O αζιεηηθόο ζύιινγνο κε ηελ επσλπκία «Γξνκείο Τγείαο Αικσπίαο» ππέβαιε ζηελ 

επηρείξεζε ηελ αξ. πξση.  1030/22.08.2022 αίηεζή ηνπ, όπσο πξσηνθνιιήζεθε από 

ηελ ππεξεζία καο, κε ηελ νπνία θαιεί ηελ Γεκνηηθή επηρείξεζε Λνπηξά Λνπηξαθίνπ 

Γήκνπ Αικσπίαο Α.Δ., λα ζπκβάιιεη νηθνλνκηθά γηα ηελ ελίζρπζε ηεο εθδήισζεο  

πνπ ζα πινπνηεζεί ζηηο 25  επηεκβξίνπ 2022 θαη πεξηιακβάλεη ηξία δξνκηθά 

γεγνλόηα: αγώλα 21ρικ, αγώλα 5ρικ, θαη αγώλα 1ρικ γηα καζεηέο δεκνηηθώλ 

ζρνιείσλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ζύιινγνο αλαθέξεη όηη αγώλεο δξόκνπ έρνπλ κεγάιε απήρεζε, 

ζπκκεηνρή θαη πξνβνιή ηα ηειεπηαία ρξόληα. Η ππνζηήξημε ηεο επηρείξεζεο ζηελ 

δηνξγάλσζε απηή ζα εθηηκεζεί ηδηαίηεξα από ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ηνπο 

θαηνίθνπο. Η ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνύ ζα είλαη ειεύζεξε θαη ην θόζηνο ηεο εθδήισζεο 

πξνθύπηεη από ηνλ παξαθάησ πξνϋπνινγηζκό: 

  

1 Υξνλνκέηξεζε  3.000,00 € 

2 κεηάιιηα- βξαβεία 1.500,00 € 

3 Μεηαθίλεζε αζιεηώλ 500,00 € 

4 Σξνθνδνζία αγώλα 1.500,00 € 

5 Μπνπθέ  1.000,00 € 

6 ηερληθή εγθαηάζηαζε 500,00 € 

7 Φσηνγξαθηθή θάιπςε 500,00 € 

  

8.500,00 € 

 

Καιείηαη ε επηρείξεζε λα ζηεξίμεη ηηο δξάζεηο ηνπ ζπιιόγνπ θαη λα εληζρύζεη ηελ 

πξνζπάζεηα ηνπ, κε ηελ νπνία κεγάιν κέξνο ζπκκεηερόλησλ ζα έρνπλ ηελ 

δπλαηόηεηα λα επηζθεθζνύλ θαη ηελ Λνπηξόπνιε, ελώ ηαπηόρξνλα ε επηρείξεζε 

πξνάγεη ην αζιεηηθό θαη πνιηηηζηηθό πλεύκα, πνπ επηηξέπεη ζηνπο πνιίηεο θαη θπξίσο 

ζηνπο λένπο, λα κπνξνύλ λα αζινύληαη θαη λα απνθηνύλ ζπλάκα κηα πγηή επαθή κε 

ηνλ αζιεηηζκό.  

 



Ο πξόεδξνο πξνηείλεη ηελ επηρνξήγεζε πνζνύ 2.500,00 επξώ γηα ηνπο ιόγνπο πνπ 

αλαπηύρζεθαλ θαη ζηα πιαίζηα πξνζπάζεηαο ηεο επηρείξεζεο λα δείμεη ηνλ θνηλσληθό 

ηεο ραξαθηήξα ελώ ηαπηόρξνλα εληζρύεη ηελ πξνβνιή ηεο θαη λα ςεθίζεη ηε ζρεηηθή 

πίζησζε.  

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην αθνύ έιαβε ππόςε: 

1) ην άξζξν 202 ηνπ Ν.3463/06,  

2) ην άξζξν 10 Β Ν. 3861/2010,  

3) ηελ Απόθαζε Γηνηθ.Μεη.&Η.Γ. ΓΗΓ/Φ.40/1057/14.01.2015 (ΦΔΚ 

116/21.01.2015 ηεύρνο Β’) 

4) ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο όπσο ζήκεξα ηζρύνπλ 

5) ηελ αίηεζε ηνπ ζπιιόγνπ  

6) ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ  

7) ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022 ηεο «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Γήκνπ 

Αικσπίαο Α.Δ.», πνπ ςεθίζηεθε κε ηελ 62/2021 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ καο  

 

                                         ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  

 

1. Δγκπίνει ηελ επηρνξήγεζε 2.500,00 επξώ πξνο ηνλ αζιεηηθό ζύιινγν κε ηελ 

επσλπκία «Γξνκείο Τγείαο Αικσπίαο», γηα ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηεο εθδήισζεο 

πνπ ζα πινπνηεζεί ζηηο 25 επηεκβξίνπ 2022 θαη πεξηιακβάλεη ηξία δξνκηθά 

γεγνλόηα, όπσο αλαιύζεθαλ αλσηέξσ 

 

εκεηώλεηαη όηη ζε πεξίπησζε πνπ ην πνζό ησλ ζπλνιηθώλ επηρνξεγήζεσλ από 

εηεζίσο, ν επηρνξεγνύκελνο ζύιινγνο/ζσκαηείν οθείλει λα αλαξηά ζην Μεηξών 

Δπηρνξεγνύκελσλ Φνξέσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηαύγεηα ηα ζηνηρεία ησλ δαπαλώλ νη 

νπνίεο αθνξνύλ ζηα πνζά ησλ επηρνξεγήζεσλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 10 Β Ν. 

3861/2010 όπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξ. 16 Ν. 4305/2014. (άξζξν 4 ηεο Απόθαζεο 

Γηνηθ.Μεη.&Η.Γ. ΓΗΓ/Φ.40/1057/14.01.2015 - ΦΔΚ 116/21.01.2015 ηεύρνο Β’) 

 

2. Φεθίδεη πίζησζε πνζνύ 2.500,00 επξώ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00.6734.01  ησλ εμόδσλ 

ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022, γηα λα δνζεί ζηνλ παξαπάλσ ζύιινγν. 

 

Η απόθαζε απηή πήξε αύξ. Απιθ. 73/2022 

 

Με ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο πξνο ζπδήηεζε ιύεηαη ε παξνύζα ζπλεδξίαζε θαη 

ππνγξάθεηαη ην παξόλ σο έπεηαη. 

 

Ο Ππόεδπορ ηος Γ..                                            Σα Μέλη 

 

Ακπιβέρ Ανηίγπαθο 

Λοςηπά  01/09/2022 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ  Γ.. 

 

ΜΠΑΣΖ ΥΡΖΣΟ 

  


