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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της αριθ. 17/07-10-2019 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.89/ 2019 Θέμα: 2ο
Ενημέρωση επιχειρηματιών και ενοικιαστών εντός της
Λουτρόπολης για έγγραφο που αφορά την λειτουργία της
Λουτρόπολης.
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. Έδεσσας, σήμερα 07 Οκτωβρίου 2019, ημέρα της
εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 21:00 μ.μ συγκεντρώθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο
της Εταιρίας, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1485/04-10-2019 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 εννέα (9) μέλη δηλαδή :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Μπάτσης Χρήστος
2. Λιούγας Δημήτριος
3. Ούτσκας Πέτρος
4. Λούγκα Ευστρατία
5. Μαγγίρη Γεωργία
6. Τζέκου Χριστίνα
7. Αδραμάνης Αθανάσιος
8. Μίχου Μαρία
9. Θεοδωρίδης Αναστάσιος

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της εταιρίας ύστερα από τη διαπίστωση νόμιμης απαρτίας
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην εισήγησή του για το 2ο θέμα
ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου:
Η επιχείρηση με το ΚΜ 7603/20.09.2019 (αρ. πρωτ. της επιχείρησης
1482/04.10.2019) έγγραφο του Υπουργείου Τουρισμού ενημερώθηκε για επικείμενη
σφράγιση των εγκαταστάσεων Ιαματικού Τουρισμού – Θερμαλισμού των Ιαματικών
Πηγών Λουτρών Λουτρακίου στα Λουτρά Αριδαίας Π.Ε Πέλλας, καθώς και όλων
των επιμέρους τμημάτων, Υδροθεραπευτηρίων, ιατρείων, χώρων massage, κλειστών
και υπαίθριων λουτρικών εγκαταστάσεων , κολυμβητικών δεξαμενών καθώς και
όλων των υποστηρικτικών αυτών χρήσεων. Βάσει της απόφασης έχει συγκροτηθεί
επιτροπή, η οποία παρουσία αρμόδιας αστυνομικής αρχής θα αναλάβει την σφράγιση.
Για το λόγο αυτό, οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται εντός της Λουτρόπολης
υποχρεούνται να φροντίσουν για την έγκαιρη τακτοποίηση τυχόν εκκρεμοτήτων και
λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας και προστασίας του κοινού και των
εγκαταστάσεων. Σε περίπτωση μη εκκένωσης του υπό σφράγιση χώρου , η υπόθεση
παραπέμπεται στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τις νόμιμες ενέργειες. Οι επαγγελματίες
θα πρέπει να ενημερωθούν για την κατάσταση, ώστε να προχωρήσουν στις ανάλογες
ενέργειες.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του κ. Προέδρου και το
ΚΜ 7603/20.09.2019 (αρ. πρωτ. της επιχείρησης 1482/04.10.2019) έγγραφο του
Υπουργείου Τουρισμού
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Την ενημέρωση όλων των επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται εντός της
Λουτρόπολης σχετικά με το έγγραφο που παρελήφθη στις 04.10.2019 με κοινοποίηση
ενημερωτικής επιστολής καθώς και όλων των ενεργειών που πρέπει να
ακολουθήσουν.
Β. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την ενημέρωση των επιχειρηματιών εντός της
Λουτρόπολης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. Αριθ.89/2019
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η παρούσα συνεδρίαση και
υπογράφεται το παρόν ως έπεται.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ακριβές Αντίγραφο
Λουτρά 07/10/2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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