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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της αριθ. 11/12-07-2019
Συνεδρίασης του Διοικητικού
Συμβουλίου της Λουτρά Λουτρακίου Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας
Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου με διακριτικό τίτλο
«Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε»
Αριθ.Αποφ.62/2019

Θέμα: 10ο
Ενημέρωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη
διοργάνωση του 8ου Φεστιβάλ Πόζαρ 2019

Στα Λουτρά Δήμου Αλμωπίας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Διοικητικού Συμβουλίου της Λουτρά Λουτρακίου Μονομετοχικής Δημοτικής
Ανώνυμης Εταιρίας Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου, με
διακριτικό τίτλο «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», που
έχει έδρα στα Λουτρά του Δήμου Αλμωπίας, με αρ. ΜΑΕ 69112/57/β09/16 και
Α.Φ.Μ. 090090279 της Δ.Ο.Υ. Αριδαίας, σήμερα 12 Ιουλίου 2019, ημέρα της
εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ συγκεντρώθηκε το
Διοικητικό
Συμβούλιο της Εταιρίας, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 962/09-07-2019 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της, που δόθηκε στον καθένα Σύμβουλο, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 25 του καταστατικού της εταιρίας όπως ισχύει σήμερα, για
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία (παρ. 2 του άρθρου 26 του
καταστατικού της εταιρίας) δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν
παρόντα έξι (6) μέλη δηλαδή :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Μπίνος Δημήτριος του Γεωργίου
Πέγιου Χρυσάνθη του Κωνσταντίνου
Μπίνας Ιωάννης του Γεωργίου
Τραϊανού Μαρία του Δημητρίου
Δόντσος Χρήστος του Νικολάου
Δήμτσης Χρήστος του Τραϊανού

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μπαγκή Αικατερίνη του Ευάγγελου
2. Ούτσκας Πέτρος του Ιωάννη
3. Μπουρνάζη Μελπομένη του Δημητρίου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της εταιρίας ύστερα από τη διαπίστωση νόμιμης απαρτίας
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην εισήγησή του για το 10ο θέμα
ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου:
Με το από 08.07.2019 (950/08.07.2019 αριθ. Πρωτ. της επιχείρησης) έγγραφο του ο
Σύλλογος Νέων Λουτρακίου (μη κερδοσκοπικός οργανισμός) αιτείται τη δωρεάν
παραχώρηση του χώρου του της επιχείρησης των Λουτρών για την πραγματοποίηση
του 8ου Φεστιβάλ Πόζαρ 2018 που λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο εντός του χώρου της
Λουτρόπολης (19-21/07/2019).
Ο χώρος που παραχωρείται στον Σύλλογο για την πραγματοποίηση του Φεστιβάλ
είναι ο χώρος του παρκινγκ άνωθεν της εκκλησίας που βρίσκεται εντός του χώρου
της επιχείρησης των Λουτρών, το οποίο λαμβάνει χώρα υπό την αιγίδα του
Συλλόγου, αφού της παραχωρείται ο χώρος από τη δημοτική επιχείρηση για τη
διοργάνωση του συγκεκριμένου Φεστιβάλ.
Αναφορικά με το παρόν αίτημα προτείνεται να γίνει δεκτή η αίτηση για παραχώρηση
του χώρου για τους σκοπούς που αναφέρθηκαν παραπάνω και αναλυτικά θα
συζητηθούν διαδικασίες που αφορούν τη διοργάνωση από μέρους των δυο πλευρών.
Προτείνεται η δημιουργία μιας επιτροπής συνεννόησης και από τις δυο πλευρές, όπου
στην επιτροπή θα εκπροσωπείται η επιχείρηση των Λουτρών από δύο μέλη του Δ.Σ.
την κα. Πέγιου Χρυσάνθη και τον κο Μπίνα Ιωάννη, ώστε να συζητηθούν
οργανωτικά θέματα που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της επιχείρησης και όποια άλλα
θέματα προκύψουν αναφορικά με την παραχώρηση του χώρου και την διοργάνωση
του 8ου Φεστιβάλ Πόζαρ κατά τις ημερομηνίες 19-21/07/2019.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και
έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Αναφορικά με την από 08.07.2019 (950/08.07.2019 αριθ. Πρωτ. της επιχείρησης)
αίτηση του Συλλόγου Νέων Λουτρακίου γίνεται δεκτή η αίτηση για παραχώρηση του
χώρου για τους σκοπούς της διοργάνωσης του 8ου Φεστιβάλ Πόζαρ 2019 (1921/07/2019) και αναλυτικά θα συζητηθούν διαδικασίες που αφορούν τη διοργάνωση
από μέρους των δυο πλευρών.
Β. Εγκρίνει την δημιουργία μιας επιτροπής συνεννόησης και από τις δυο πλευρές,
όπου στην επιτροπή θα εκπροσωπείται η επιχείρηση των Λουτρών από δύο μέλη του
Δ.Σ. την κα. Πέγιου Χρυσάνθη και τον κο Μπίνα Ιωάννη.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. Αριθ. 62/2019
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ακριβές Αντίγραφο
Λουτρά 12/07/2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τα Μέλη

