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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της αριθ. 21/07-11-2019
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.101/2019

Θέμα: 3ο
Έγκριση μετακίνησης στην Θεσσαλονίκη στις 810/11/2019, για συμμετοχή στην 35η Διεθνή Έκθεση
Τουρισμού PHILOXENIA

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 07 Νοεμβρίου 2019, ημέρα της
εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ συγκεντρώθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο
της Εταιρίας, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1640/04-11-2019 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 οκτώ ( 8) μέλη δηλαδή :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Μπάτσης Χρήστος
2. Λιούγας Δημήτριος
3. Ούτσκας Πέτρος
4. Λούγκα Ευστρατία
5. Τζέκου Χριστίνα
6. Μίχου Μαρία
7. Αδραμάνης Αθανάσιος
8. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μαγγίρη Γεωργία

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της εταιρίας ύστερα από τη διαπίστωση νόμιμης απαρτίας
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην εισήγησή του για το 3ο θέμα
ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου:
Σας κάνουμε γνωστό ότι η επιχείρηση θα συμμετέχει στην 35η Διεθνή Έκθεση
Τουρισμού Philoxenia , η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη στην Έκθεση
HELEXPO στις 8-10 Νοεμβρίου 2019, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Συγκεκριμένα,
θα συμμετέχει στο περίπτερο 15 stand 20. Η συμμετοχή της επιχείρησης, έχει ως
στόχο να προβάλλει τις δραστηριότητες της και ταυτόχρονα να αναδείξει την
δυναμική της παρουσία στον τομέα του Ιαματικού Τουρισμού. Για το λόγο αυτό η
εκπροσώπηση της επιχείρησης κρίνεται αναγκαία από άτομα που γνωρίζουν το
αντικείμενο της επιχείρησης και μπορούν να ενημερώσουν τους επισκέπτες για τις
υπηρεσίες και δραστηριότητες που παρέχει. Προτείνονται ως εκπρόσωποι της
επιχείρησης ο Πρόεδρος Μπάτσης Χρήστος, ο Αντιπρόεδρος Λιούγας Δημήτριος, η
συνεργάτης της επιχείρησης Τανούρη Αλεξία και τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου Τζέκου Χριστίνα, Μαγγίρη Γεωργία, Λούγκα Ευστρατία. Οι εκπρόσωποι
της επιχείρησης θα έχουν ως στόχο την ενημέρωση των επισκεπτών για τις
παρεχόμενες υπηρεσίες, την προσέλκυση επισκεπτών και τις συναντήσεις με
εκπροσώπους και συμμετέχοντες αντίστοιχων τομέων του Τουρισμού.
Η μετακίνηση των εκπροσώπων προς την Θεσσαλονίκη θα γίνει στις 8-11-2019 και
η επιστροφή μετά την λήξη της έκθεσης στις 10-11-2019. Θα μετακινηθούν με
αυτοκίνητα οδικώς και θα παραμείνουν για 3 μέρες (2 διανυκτερεύσεις).
Παρακαλούμε το Σώμα να εγκρίνει τη μετακίνηση του Προέδρου, του Αντιπροέδρου,
της συνεργάτιδας και των τριών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης
και να αποφασίσει σχετικά.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και λαμβάνοντας
υπόψη το άρθρο 140 του Ν.3463/06, τα άρθρα 1,3,4,6,8 και 9 του Ν. 2685/99 και το
άρθρο 72 παρ.1 Ν.3852/10, τις διατάξεις του ν.4336/2015 όπως σήμερα ισχύουν
και μετά από διεξοδική συζήτηση ομόφωνα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει την μετακίνηση του Προέδρου κου Μπάτση Χρήστου, του
Αντιπροέδρου Λιούγα Δημήτριου, της συνεργάτιδας Τανούρη Αλεξίας και
των μελών του Συμβουλίου Τζέκου Χριστίνας, Μαγγίρη Γεωργίας, Λούγκα
Ευστρατίας στην Θεσσαλονίκη, ώστε να εκπροσωπήσουν την επιχείρηση
στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του περιπτέρου 15 στην 35η Διεθνή Έκθεση
Τουρισμού Philoxenia, στις 8-10/11/2019. Η μετακίνηση των εκπροσώπων
προς την Θεσσαλονίκη θα γίνει στις 8-11-2019 και η επιστροφή μετά την
λήξη της έκθεσης στις 10-11-2019. Θα μετακινηθούν με αυτοκίνητα οδικώς
και θα παραμείνουν για 3 μέρες (2 διανυκτερεύσεις).
2. Η έγκριση των εξόδων μετακίνησης και της ημερήσιας αποζημίωσης καθώς
και του ξενοδοχείου θα ψηφιστούν σε επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. Αριθ. 101/2019
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
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Τα Μέλη

