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ΑΠΟΠΑΜΑ 

 
Από ην Πξαθηηθό ηεο αξηζ. 1 /29-01-2021  πλεδξίαζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

ηεο Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Μνλνκεηνρηθήο Δεκνηηθήο Αλώλπκεο Εηαηξίαο 

Αμηνπνίεζεο Δεκνηηθώλ Αθηλήησλ Λνπηξώλ Λνπηξαθίνπ κε  δηαθξηηηθό ηίηιν 

«Λοςηπά Λοςηπακίος Γήμος Αλμυπίαρ Α.Δ» 

 

Απιθ. Αποθ.7/ 2021 Θέμα: 7
ο
  

Απνδνρή παξαίηεζεο από ζέζε κέινπο Δηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ  

 

ήκεξα 29 Ιανοςαπίος 2021, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 17:00 κ.κ, (θαηόπηλ 

έγγξαθεο ελεκέξσζεο γηα θαζπζηέξεζε έλαξμεο ηεο ζπλεδξίαζεο), ζπλήιζε ην 

Δηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Μνλνκεηνρηθήο Δεκνηηθήο 

Αλώλπκεο Εηαηξίαο Αμηνπνίεζεο Δεκνηηθώλ Αθηλήησλ Λνπηξώλ Λνπηξαθίνπ, κε 

δηαθξηηηθό ηίηιν  «ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ 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, μέζυ ηηλεδιάζκετηρ, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 10 ηνπ Π.Ν.Π 55/Α΄/11-3-2020, όπσο ηζρύεη θαη κε ηελ 426 εγθύθιην ηνπ 

ΤΠΕ, ύζηεξα θαη από ηελ κε αξηζ. πξση. 26/26-01-2021 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 (7) επηά κέιε (έμη ηαθηηθά 

κέιε θαη έλα αλαπιεξσκαηηθό κέινο), όπσο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ : 

  

ΠΑΡΟΝΣΔ 

1. Μπάηζεο Υξήζηνο 

2. Ληνύγαο Δεκήηξηνο 

3. Ούηζθαο Πέηξνο 

4. Λνύγθα Επζηξαηία 

5. Αδξακάλεο Αζαλάζηνο 

6. Μίρνπ Μαξία 

7. Καξαπαλαγησηίδνπ Ηζατα (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

 

ΑΠΟΝΣΔ 

1. Θενδσξίδεο Αλαζηάζηνο 

2. Οξκάλε Πεηξνύια (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

 

 

 



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

θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο γηα  ην 7
ο
 ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε 

ππόςε ησλ κειώλ ηνπ πκβνπιίνπ: 

 

Σα κέιε ηνπ παξόληνο Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ νξίζηεθαλ κε ηελ 178/2019 απόθαζε 

Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Αικσπίαο θαη ηελ 88/2019 απόθαζε Δηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο. 

 

Με ηελ αξ. πξση. 04/11.01.2021 αίηεζε (αξ. πξση.325/11-1-2021 ηνπ Δήκνπ 

Αικσπίαο) ε θα. Σδέθνπ Υξηζηίλα κέινο ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ παξαηηείηαη 

από ηελ ζέζε κέινπο Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ζηελ νπνία νξίζηεθε κε ηελ 178/2019 

απόθαζε Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη 88/2019 Απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ.  

 

Με ηελ αξ. πξση. 25/26.01.2021 αίηεζε (αξ. πξση. 24061/31-12-2020 ηνπ Δήκνπ 

Αικσπίαο) ε θα. Μαγγίξε Γεσξγία, κέινο ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ παξαηηείηαη 

από ηελ ζέζε κέινπο Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ζηελ νπνία νξίζηεθε κε ηελ 178/2019 

απόθαζε Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη 88/2019 Απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ.  

 

Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνύ άθνπζε ηελ 

εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη έιαβε ππόςε ηηο κε αξ. πξση. 04/11.01.2021 θαη 

25/26.01.2021 αηηήζεηο παξαίηεζεο ηεο θα. Σδέθνπ Υξηζηίλαο θαη θα. Μαγγίξε 

Γεσξγίαο από ηηο ζέζεηο κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Αποδέσεηαι ηηο αξηζ. Πξση. 04/11.01.2021 θαη 25/26.01.2021 αηηήζεηο παξαίηεζεο 

ηεο θα. Σδέθνπ Υξηζηίλαο θαη θα. Μαγγίξε Γεσξγίαο από ηηο ζέζεηο κειώλ ηνπ 

Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ  

 

Η απόθαζε απηή πήξε αύξ. Απιθ. 07/2021 

 

Με ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο πξνο ζπδήηεζε ιύεηαη ε παξνύζα ζπλεδξίαζε θαη 

ππνγξάθεηαη ην παξόλ σο έπεηαη. 

 

Ο Ππόεδπορ ηος Γ..                                            Σα Μέλη 

 

 

 

Ακπιβέρ Ανηίγπαθο 

Λοςηπά  29/01/2021 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ  Γ. 

 

ΜΠΑΣΗ ΥΡΗΣΟ 


