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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της αριθ. 17/09-09-2020
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.63/ 2020

Θέμα: 6ο
Συζήτηση περί διανομής διαφημιστικών φυλλαδίων στον
χώρο της Λουτρόπολης

Σήμερα 09 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ συνήλθε το
Διοικητικό Συμβούλιο 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, στα γραφεία της επιχείρησης, ύστερα από
την με αριθ. πρωτ. 1088/04-09-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που
στάλθηκε 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.
Στην παρούσα διαδικασία αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία,
δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών συμμετείχαν οκτώ (8) μέλη δηλαδή :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Μπάτσης Χρήστος
2. Λιούγας Δημήτριος
3. Ούτσκας Πέτρος
4. Αδραμάνης Αθανάσιος
5. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
6. Τζέκου Χριστίνα
7. Λούγκα Ευστρατία
8. Μαγγίρη Γεωργία

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μίχου Μαρία

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της εταιρίας ύστερα από τη διαπίστωση νόμιμης απαρτίας
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην εισήγησή του για το 6ο θέμα
ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου:

Στόχος της επιχείρησης των Λουτρών είναι η εξυπηρέτηση των επισκεπτών, η
παροχή ποιοτικών υπηρεσιών σε ένα περιβάλλον πλήρως εναρμονισμένο με την
φύση. Για το λόγο αυτό διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο η εικόνα του φυσικού
περιβάλλοντος, την οποία οφείλει να σεβαστεί και να διατηρεί.
Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο της διανομής διαφημιστικών φυλλαδίων μέσα στο
χώρο της Λουτρόπολης, το οποίο όμως προκαλεί προβλήματα αναφορικά με την
ρύπανση του χώρου. Χωρίς να κωλύεται η μέθοδος προβολής και ενημέρωσης που
έχει επιλεγεί με την διανομή διαφημιστικού υλικού, θα πρέπει να γίνεται δίχως την
τοποθέτηση του υλικού σε οχήματα επισκεπτών, καθώς παρατηρείται ότι δεν
εξυπηρετεί τον σκοπό της και ο επισκέπτης δεν φροντίζει για την συλλογή του
διαφημιστικού υλικού, με αποτέλεσμα να ρυπαίνονται οι χώροι της Λουτρόπολης από
τον μεγάλο όγκο διαφημιστικού υλικού που καταλήγει στο έδαφος των εξωτερικών
χώρων. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, είναι να απαιτείται από την επιχείρηση
μεγαλύτερος αριθμός υπαλλήλων στον τομέα της καθαριότητας, ώστε να μπορεί να
ανταπεξέλθει στις ανάγκες που προκύπτουν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, λαμβάνοντας
υπόψη τα προβλήματα που δημιουργούνται στον τομέα της καθαριότητας από την
τοποθέτηση διαφημιστικού υλικού στα οχήματα των επισκεπτών και κατόπιν
διαλογικής συζήτησης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει
την ενημέρωση των άμεσα συσχετιζόμενων με την διανομή
διαφημιστικού υλικού στο χώρο της Λουτρόπολης για το μεγάλο θέμα της ρύπανσης
που προκαλείται από την τοποθέτηση διαφημιστικού υλικού στα οχήματα, τα οποία
καταλήγουν στο έδαφος της Λουτρόπολης και συστήνει την συμμόρφωση τους ως
προς την συνέχεια της διανομής του υλικού, χωρίς την τοποθέτηση τους στα οχήματα
των επισκεπτών.
2. Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο για την κοινοποίηση της απόφασης αυτής στους άμεσα
συσχετιζόμενους
Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. Αριθ. 63/2020
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό , υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ακριβές Αντίγραφο
Λουτρά 09/09/2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Τα Μέλη

