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ΑΠΟΠΑΜΑ 

 
Από ην Πξαθηηθό ηεο αξηζ. 16/24-11-2022  ζπλεδξίαζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

ηεο Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Μνλνκεηνρηθήο Δεκνηηθήο Αλώλπκεο Εηαηξίαο 

Αμηνπνίεζεο Δεκνηηθώλ Αθηλήησλ Λνπηξώλ Λνπηξαθίνπ κε δηαθξηηηθό ηίηιν 

«Λοςηπά Λοςηπακίος Γήμος Αλμωπίαρ Α.Δ» 

 

Απιθ. Αποθ.86/ 2022 Θέμα: 1
ο
  

Φήθηζε πηζηώζεσλ πνπ θέξνληαη εγγεγξακκέλεο ζηνλ 

Πξνϋπνινγηζκό νηθ. Έηνπο 2022 

 

ήκεξα 24 Νοεμβπίος 2022, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 17:00 κ.κ, ζπλήιζε ην 

Δηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Μνλνκεηνρηθήο Δεκνηηθήο 

Αλώλπκεο Εηαηξίαο Αμηνπνίεζεο Δεκνηηθώλ Αθηλήησλ Λνπηξώλ Λνπηξαθίνπ, κε 

δηαθξηηηθό 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, ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο, 

ύζηεξα θαη από ηελ κε αξηζ. πξση. 1558/21-11-2022 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 Δεκήηξηνο 

3. Ούηζθαο Πέηξνο 

4. Αδξακάλεο Αζαλάζηνο 

5. Παζόεο Δεκήηξηνο 

6. Παζόε Μαξία 

 

ΑΠΟΝΣΔ 

1. Μίρνπ Μαξία 

2. Θενδσξίδεο Αλαζηάζηνο 

3. Λνύγθα Επζηξαηία 

 

 

 



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

θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ζηελ εηζήγεζή ηνπ  γηα  ην 1
ο
 ζέκα 

εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ πκβνπιίνπ: 

 

Γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ ηεο Λνπηξά Λνπηξαθίνπ  Μνλνκεηνρηθήο 

Δεκνηηθήο Αλώλπκεο Εηαηξίαο Αμηνπνίεζεο Δεκνηηθώλ Αθηλήησλ Λνπηξώλ 

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

βάζεη ησλ θαηαζηαηηθώλ ηεο ζθνπώλ θαη ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 1 ηνπ θαλνληζκνύ 

δηαρείξηζεο ηεο επηρείξεζεο όπσο απηόο  ηζρύεη ζήκεξα κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ, 

θαη επίζεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 266 παξ.4 ζε ζπλδπαζκό κε ην 

άξζξν  257 παξ. 2  ηνπ Δεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα (Ν.3463/2006) ζε 

ζπλάξηεζε κε ηνλ Ν.2190/20 θαη Ν.4548/2018 πεξί αλσλύκσλ εηαηξηώλ θαζώο θαη 

ηελ θνηλή Τπνπξγηθή απόθαζε ΚΤΑ νηθ. 47490/18-12-2012, ζύκθσλα κε ηελ νπνία, 

νη απνθάζεηο ηεο ΚΤΑ δελ έρνπλ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή από κηα  δεκνηηθή 

επηρείξεζε, ε «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Δήκνπ Αικσπίαο Α.Ε» ηελ εθαξκόδεη 

πξναηξεηηθά, θαζ’ ππόδεημε ηνπ Επηηξόπνπ ηνπ Ειεγθηηθνύ ζπλεδξίνπ, ζύκθσλα κε 

ην άξζξν 275 ηνπ Ν. 3852/2010(Καιιηθξάηεο) όπσο ζήκεξα ηζρύνπλ ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4555/2018 (Κιεηζζέλεο Ι) θαη θπξίσο ιόγσ ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 

266 ζε ζπλδπαζκό κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 257 ηνπ Ν. 3463/2006 θαη ηελ παξ. 2 

ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ θαλνληζκνύ δηαρείξηζεο ηεο εηαηξίαο ε πξόζιεςε πξνζσπηθνύ, ε 

ζύλαςε ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ, θαζώο θαη ε ζύλαςε ζπκβάζεσλ αλάζεζεο 

έξγσλ, πξνκεζεηώλ, κειεηώλ θαη ππεξεζηώλ από ηηο δεκνηηθέο ή θνηλνηηθέο 

αλώλπκεο εηαηξείεο ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Δεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα 

(Ν.3463/2006), όπσο ζήκεξα ηζρύνπλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4555/2018 

(Κιεηζζέλεο Ι) όπσο θαη ε ζπγθεθξηκέλε, δηελεξγνύληαη βάζεη ησλ αληίζηνηρσλ 

θαλόλσλ πνπ ηζρύνπλ για ηοςρ Ο.Σ.Α. 

 

 

Επίζεο ζύκθσλα κε ηηο εγθύθιηνπο 6347/24-5-1985 θαη 38135/9-7-1986, νη πηζηώζεηο 

πνπ είλαη γξακκέλεο ζηνλ πξνϋπνινγηζκό δελ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ην 

ζθνπό γηα ηνλ νπνίν έρνπλ πξνβιεθζεί, αλ δελ δηαηεζνύλ κε απόθαζε ηνπ αξκνδίνπ 

νξγάλνπ, εθηόο αλ πξόθεηηαη γηα ηηο πηζηώζεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 158 ηνπ ΔΚΚ, 

νη νπνίεο δηαηίζεληαη ρσξίο απόθαζε νπνηνπδήπνηε νξγάλνπ (απνδνρέο πξνζσπηθνύ, 

αληηκηζζία αηξεηώλ, κηζζώκαηα αθηλήησλ, ππνρξεσηηθέο εηζθνξέο) θαη νη νπνίεο 

αλαιακβάλνληαη από ηελ αξρή ηνπ έηνπο γηα νιόθιεξν ην εηήζην πνζό ηνπο (άξζξν 

21 παξ.9 Ν 2362/95, όπσο απηή αληηθαηαζηάζεθε από ηελ παξ. 3α ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ 

Ν 3943/2011, εγθύθιηνο 30/2011 ηνπ ΤΠΕΑΗΔ). 

Η Οηθνλνκηθή Επηηξνπή έρεη ηε δπλαηόηεηα, λα δηαζέηεη ηηο πηζηώζεηο ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ είηε κε ρσξηζηέο απνθάζεηο ηεο, γηα θάζε πεξίπησζε, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο, ή λα δηαζέηεη όιεο ηηο πηζηώζεηο ή έλα κέξνο ηνπο, 

κε κία απόθαζε πνπ κπνξεί λα παίξλεηαη είηε ζηελ αξρή είηε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

νηθνλνκηθνύ έηνπο, αλάινγα κε ην είδνο θαη ην ρξόλν πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί 

ε δαπάλε. 

ύκθσλα κε ην αξζ. 72 παξ 1δ ηνπ Ν. 3852/10, ε Οικονομική Δπιηποπή απνθαζίδεη 

γηα ηελ έγθξηζε ησλ δαπαλώλ θαη ηε δηάζεζε ησλ πηζηώζεσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, 

εθηόο από εθείλεο πνπ ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο απνθαζίδεη ην δεκνηηθό 

ζπκβνύιην ή ν Δήκαξρνο, θαη επίζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 28 ηνπ θαλνληζκνύ 

Δηαρείξηζεο 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.  

 

Σημειώνεηαι όηι από ηην 01-01-2017 ιζσύοςν οι διαηάξειρ ηος Π.Δ. 80/2016 Ανάλητη 

ςποσπεώζευν από ηοςρ διαηάκηερ (Α145). Καηά ζςνέπεια μεηά ηην έναπξη ηος 

οικονομικού έηοςρ ππέπει να εκδοθούν και να καηασυπηθούν αμέζυρ και καη΄ απόλςηη 

πποηεπαιόηηηα οι αποθάζειρ ανάλητηρ ηυν πολςεηών ςποσπεώζευν, καηά ηο μέπορ 

πος αθοπούν ζηη δαπάνη πος θα ππαγμαηοποιηθεί ενηόρ  ηος 2022. 

Σηη ζςνέσεια ππέπει να εκδοθούν οι αποθάζειρ ανάλητηρ ςποσπεώζευν ηυν 

ανηίζηοισυν αναλήτευν ηος 2021 πος αναηπέπονηαι καηά ηα ανυηέπυ εθόζον 

εκκπεμούν ζσεηικέρ ςποσπεώζειρ. 

Πεπαιηέπυ, θα ππέπει να εκδοθούν και οι αποθάζειρ για ηην ανάλητη ολόκληπος ηος 

ποζού ηυν εγγεγπαμμένυν πιζηώζευν για ηιρ ζηαθεπέρ δαπάνερ, ηιρ δαπάνερ πάγιος 

σαπακηήπα και ηιρ δαπάνερ για μιζθώμαηα ακινήηυν πος σπηζιμοποιούνηαι. 

Σύμθυνα με ηο άπθπο 2 παπ. 2 ηος ΠΔ 80/2016 για ηοςρ λοιπούρ θοπείρ ηηρ Γενικήρ 

Κςβέπνηζηρ η έκδοζη ηηρ απόθαζηρ ανάλητηρ ςποσπέυζηρ διενεπγείηαι ζε ζςνέσεια 

ηηρ απόθαζηρ έγκπιζηρ ππαγμαηοποίηζηρ ηηρ ζσεηικήρ δαπάνηρ από ηο απμόδιο όπγανο 

ηος θοπέα. 

 

Επεηδή πξέπεη ε «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Δήκνπ Αικσπίαο Α.Ε.» λα πξνβεί ζε  δαπάλεο 

θαηά ην 2022, ζα πξέπεη πξνεγνπκέλσο ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο εηαηξίαο λα 

πξνβεί ζηελ έγθξηζε ηεο δηάζεζεο αξρηθά θάπνησλ απαξαίηεησλ γηα ηελ θαζεκεξηλή 

ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, εγγεγξακκέλσλ πηζηώζεσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 

2022 ζύκθσλα κε ην άξζξν 158 ηνπ Δ.Κ.Κ. ηνπ Ν. 3463/2006. ηνλ πξνϋπνινγηζκό 

ηεο «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Δήκνπ Αικσπίαο Α.Ε.», πνπ ςεθίζηεθε κε ηελ 62/2021 

απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ καο πκβνπιίνπ πξνβιέπνληαη ζρεηηθέο πηζηώζεηο.    

Δεδνκέλνπ ηεο ππαγσγήο ηεο επηρείξεζεο ζηελ ππνρξεσηηθή εγγξαθή  θαη αλάξηεζε 

ησλ απαξαίηεησλ δηαδηθαζηώλ ζην Κεληξηθό  Ηιεθηξνληθό Μεηξών Δεκνζίσλ 

πκβάζεσλ, θαη γηα ηελ νξζή ρξήζε απηνύ, ζα παίξλνληαη θαη επηκέξνπο απνθάζεηο 

γηα ηε ςήθηζε ησλ πηζηώζεσλ κε βάζε ηα πξσηνγελή αηηήκαηα πνπ ζα 

δεκηνπξγνύληαη γηα ηελ πξνκήζεηα εηδώλ θαη πιηθώλ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηώλ θαη 

εθηέιεζε εξγαζηώλ θαζώο θαη ηε δεκηνπξγία κειεηώλ θαη εθηέιεζε έξγσλ, πνπ ηπρόλ 

πξνθύπηνπλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηεο επηρείξεζεο. 

 

Ο Πξόεδξνο έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ πκβνπιίνπ ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο 

«Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Δήκνπ Αικσπίαο Α.Ε.», πνπ ςεθίζηεθε κε ηελ 62/2021 

απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ καο πκβνπιίνπ θαη παξαθάιεζε ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην 

λα πξνβεί ζηελ ςήθηζε ησλ ζρεηηθώλ πηζηώζεσλ, νη νπνίεο ζύκθσλα κε ηνπο πίλαθεο 

πνπ ζπληάρζεθαλ από ηνλ Πξόεδξν ηεο επηρείξεζεο, θξίλεηαη επηηαθηηθή αλάγθε λα 

ςεθηζηνύλ θαζώο αθνξνύλ γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο σο εμήο: 

 

Α/Α Κ.Α.Δ. Πεπιγπαθή Ποζό € 

1 02.10.6213.01 Ύδξεπζε παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο 18.165,00 

2 02.10.6634.01 Πξνκήζεηα εηδώλ γεληθήο θαζαξηόηεηαο θαη εππξεπηζκνύ 24.981,48 

3 02.10.7135.30 
Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ειηαθνύ ζπζηήκαηνο 

παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ 
1.364,00 



4 02.00.6442.01 Δηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ ζπλαληήζεσλ θαη δηαιέμεσλ  4.557,00 

5 02.10.6264.01 
πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπώλ κεραλεκάησλ – 

αλαγόκσζε ππξνζβεζηήξσλ 
558,00 

6 02.10.7131.01 Πξνκήζεηα ριννθνπηηθώλ κεραλεκάησλ 905,20 

7 02.10.7135.40 
Πξνκήζεηα πιηθώλ δαπέδνπ (πιαθάθηα,  ζπλζεηηθό μύιν 

θ.ά) 
19.919,36 

8 02.10.6261.01 πληήξεζε θαη επηζθεπή θηηξίσλ ησλ Λνπηξώλ 29.995,60 

9 02.10.6661.02 Πξνκήζεηα πιηθώλ ειαηνρξσκαηηζκνύ 1.269,14 

10 02.10.6112.04 
Ακνηβή γηα ηελ παξαθνινύζεζε δηαδηθαζηώλ ζε δεηήκαηα 

αδεηνδνηήζεσλ θηηξίσλ θαη κειεηώλ 
74,40 

 

ην ζεκείν απηό ν θ. Παζόεο Δεκήηξηνο αλαθέξεη όηη ε επηρείξεζε ζα ήηαλ θαιό γηα 

πνζά άλσ ησλ 15.000,00€ λα αθνινπζεί δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλάζεζε 

ησλ ζπκβάζεσλ πξνκήζεηαο θαη ππεξεζηώλ . 

Σν  Δηνηθεηηθό πκβνύιην αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη 

ελεκεξώζεθε ζρεηηθά γηα ηνπο πξνο ςήθηζε Κ.Α.Ε. θαη ην αξζ. 72 παξ. 1δ ηνπ Ν. 

3852/10 ζε ζπλδπαζκό κε ηνλ θαλνληζκό Δηαρείξηζεο ηεο εηαηξίαο θαη ην άξζξν 266 

παξ. 4 θαη ην άξζξν 158 ηνπ Ν. 3463/2006 θαζώο θαη ηνπ Π.Δ. 80/2016 θαη ύζηεξα 

από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

                                    ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  

 

Φεθίδεη  ηηο παξαθάησ πηζηώζεηο πνπ είλαη γξακκέλεο ζηνπο αληίζηνηρνπο Κ.Α. ηνπ 

ςεθηζζέληα κε ηελ αξηζ. 62/2021 απόθαζή καο, πξνϋπνινγηζκνύ ηεο «Λνπηξά 

Λνπηξαθίνπ Δήκνπ Αικσπίαο Α.Ε», νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022, γηα ηελ θαηαβνιή ησλ 

αληίζηνηρσλ δαπαλώλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ  εξγαζηώλ, ππεξεζηώλ, πξνκεζεηώλ θ.α, 

ηεο Εηαηξίαο θαη θάπνησλ απαξαίηεησλ γηα ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηεο 

επηρείξεζεο, εγγεγξακκέλσλ πηζηώζεσλ θαηά ην αλσηέξσ νηθνλνκηθό έηνο θαη κέρξη 

ηνπ εγγεγξακκέλνπ πνζνύ, ζύκθσλα κε ηα πξσηνγελή αηηήκαηα κε ηα νπνία 

εηζεγνύκαζηε ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο ςήθηζεο ησλ παξαθάησ πηζηώζεσλ:  

 

Α/Α Κ.Α.Δ. Πεπιγπαθή Ποζό € 

1 02.10.6213.01 Ύδξεπζε παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο 18.165,00 

2 02.10.6634.01 Πξνκήζεηα εηδώλ γεληθήο θαζαξηόηεηαο θαη εππξεπηζκνύ 24.981,48 

3 02.10.7135.30 
Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ειηαθνύ ζπζηήκαηνο 

παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ 
1.364,00 

4 02.00.6442.01 Δηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ ζπλαληήζεσλ θαη δηαιέμεσλ  4.557,00 

5 02.10.6264.01 
πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπώλ κεραλεκάησλ – 

αλαγόκσζε ππξνζβεζηήξσλ 
558,00 

6 02.10.7131.01 Πξνκήζεηα ριννθνπηηθώλ κεραλεκάησλ 905,20 

7 02.10.7135.40 
Πξνκήζεηα πιηθώλ δαπέδνπ (πιαθάθηα,  ζπλζεηηθό μύιν 

θ.ά) 
19.919,36 



8 02.10.6261.01 πληήξεζε θαη επηζθεπή θηηξίσλ ησλ Λνπηξώλ 29.995,60 

9 02.10.6661.02 Πξνκήζεηα πιηθώλ ειαηνρξσκαηηζκνύ 1.269,14 

10 02.10.6112.04 
Ακνηβή γηα ηελ παξαθνινύζεζε δηαδηθαζηώλ ζε δεηήκαηα 

αδεηνδνηήζεσλ θηηξίσλ θαη κειεηώλ 
74,40 

 

 

 

Η απόθαζε απηή πήξε αύξ. Απιθ. 86/2022 

Αθνύ  ζπληάρζεθε  θαη αλαγλώζηεθε ην πξαθηηθό απηό , ππνγξάθεηαη σο εμήο: 
Ο Ππόεδπορ ηος Γ..                                            Σα Μέλη 

Ακπιβέρ Ανηίγπαθο 

Λοςηπά  24/11/2022 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ  Γ. 

ΜΠΑΣΖ ΥΡΖΣΟ 


