ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ
ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΣΗ ΑΡΙΘ. 20/22-02-2021
ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΤΣΟΚΛΗΣΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ
ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΗ Α.Δ. «ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ ΜΟΝΟΜΔΣΟΥΙΚΗ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ
ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ ΑΚΙΝΗΣΧΝ ΛΟΤΣΡΧΝ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ ΜΔ ΓΙΑΚΡΙΣΙΚΟ
ΣΙΣΛΟ ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΑΛΜΧΠΙΑ Α.Δ.» ΣΗ 22-02-2021

ήκεξα 22 Φεβποςαπίος 2021, εκέξα Γεςηέπα θαη ψξα 17:30 κ.κ., ζπλήιζε ζε Έθηαθηε
Απηφθιεηε Γεληθή πλέιεπζε, κέζσ ηηλεδιάζκετηρ, , φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 15, παξ. 6 ηνπ
θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Π.Ν.Π
55/Α΄/11-3-2020 «Καηεπείγνληα κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο εκθάληζεο
ηνπ θνξσλντνπ COVID-19 θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζήο ηνπ» θαη ηελ 426 εγθχθιην
ηνπ ΤΠΔ, ν κνλαδηθφο κέηνρνο ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Μνλνκεηνρηθή
Γεκνηηθή Αλψλπκε Δηαηξεία Αμηνπνίεζεο Γεκνηηθψλ Αθηλήησλ Λνπηξψλ Λνπηξαθίνπ κε ηνλ
δηαθξηηηθφ ηίηιν Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Γήκνπ Αικσπίαο Α.Δ.», , ν νπνίνο εθπξνζσπεί ην ζχλνιν
(100%) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο, κεηά ηελ κε αξηζ.
πξσηνθφιινπ 86/17-02-2021 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
ηεο «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Γήκνπ Αικσπίαο Α.Δ.».
Μνλαδηθφο Μέηνρνο

Δθπξφζσπνο Μεηφρνπ

Μεηνρέο /
Φήθνη

ΓΗΜΟ ΑΛΜΧΠΙΑ

ΓΗΜΑΡΥΟ
ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

ΠΑΡΟΝΣΑ

368.100
100%

ΜΔΛΗ

Μπάηζεο Υξήζηνο
Κεηηθίδεο Ισάλλεο
έιθνο Ισάλλεο
Βέζθνο Γεκήηξηνο
Νάλνπ Πνιπμέλε
Γηάληζεο Γεκήηξηνο
Υαηδεγηαλλίδεο Υξήζηνο
Ληνχγαο Γεκήηξηνο
Υαηδεδεκεηξίνπ Αζαλάζηνο
Αζβεζηφπνπινο Γεκήηξηνο
Ακπάξε Γεσξγία
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Πξνθνπίδεο Δπάγγεινο
Σζαξθληάο Πέηξνο
Αλαζηαζηάδεο ηαχξνο
Μήλνπ Υξήζηνο
Μπίλνο Γεκήηξηνο
Αβξακίθαο ηέθαλνο
Νηβνπξιήο Υξήζηνο
Γεσξγίνπ Υξήζηνο
Γφληζνο Υξήζηνο
Μπίλαο Ισάλλεο
Παξνχηνγινπ Νηθφιανο
Θενδσξίδεο Αλαζηάζηνο
Λαδάξνπ-Παπαδνπνχινπ ηαπξνχια
ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ
Σζαληάιεο Παξαζθεπάο
Παιίθνγινπ Αηθαηεξίλε
Λεκνλίδεο Γεψξγηνο
Μήληζεο Νηθφιανο

ηελ Έθηαθηε Απηφθιεηε Καζνιηθή Γεληθή πλέιεπζε εθιήζε θαη παξίζηαηαη ζχκθσλα κε ην
άξζξν 32 παξ. 2 ηνπ Κ.Ν. 2190/20 «Πεξί Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ» ν Γήκαξρνο θνο Μπάηζεο
Υξήζηνο θαη ε πκβνιαηνγξάθνο Αξηδαίαο θα Μηραειίδνπ Δηξήλε. Δπίζεο παξίζηαηαη ε
λνκηθή ζχκβνπινο ηεο επηρείξεζεο θα Μέιθνπ Αιεμάλδξα θαη ε θα Σαλνχξε Αιεμία γηα ηελ
ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ. ηελ ζπλεδξίαζε έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρεη ε πξφεδξνο ηνπ
ζπιιφγνπ ελνηθηαδνκέλσλ Γσκαηίσλ Λνπηξαθίνπ θ. Παζφε Μαξία θαη ν Αληηπξφεδξνο ηνπ
ζπιιφγνπ μελνδφρσλ Λνπηξαθίνπ θ. Μνζράθεο Φψηηνο.
Σεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πξνεδξεχεη πξνζσξηλά ν Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ Κνο Μπάηζεο Υξήζηνο θαη θαηφπηλ ςεθνθνξίαο αιιά θαη γηα δηεπθφιπλζε ηεο
ηερληθήο δηαδηθαζίαο , ε Γεληθή πλέιεπζε εθιέγεη νξηζηηθφ Πξφεδξν ηνλ θ. Βέζθν Γεκήηξην θαη
γξακκαηέα ηελ θ. Ακπάξε Γεσξγία.
Αθνινύζσο, ν

Πξόεδξνο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο θνο Βέζθνο Γεκήηξηνο εηζέξρεηαη ζηα ζέκαηα

ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο:
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ΠΡΟΚΛΗΗ
ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΤΣΟΚΛΗΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΧΝ
ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΗ Α.Δ. «ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ ΜΟΝΟΜΔΣΟΥΙΚΗ ΓΗΜΟΣΙΚΗ
ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗΓΗΜΟΣΙΚΧΝ ΑΚΙΝΗΣΧΝ ΛΟΤΣΡΧΝ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ
ΜΔ ΣΟΝ ΓΙΑΚΡΙΣΙΚΟ ΣΙΣΛΟ ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΑΛΜΧΠΙΑ Α.Δ.»
ΑΡ. Μ.Α.Δ. 69112 / 57 / Β / 09 / 16

χκθσλα κε ηνλ Ν.2190/1920 «Πεξί Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ», φπσο ζήκεξα ηζρχεη Ν.4548/2018 θαη
ην Καηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο θαη κεηά ηελ ππ΄ αξηζ. 08/17-02-2021 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο, θαιείηαη ν κέηνρνο ηεο εδξεχνπζαο ζηελ Αξηδαία (πιαηεία Αγγειή
Γάηζνπ) Γήκνο Αικσπίαο κε ηελ επσλπκία «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Μνλνκεηνρηθή Γεκνηηθή Αλψλπκε
Δηαηξεία Αμηνπνίεζεο Γεκνηηθψλ Αθηλήησλ Λνπηξψλ Λνπηξαθίνπ», κε ην δηαθξηηηθφ ηίηιν
«Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Γήκνπ Αικσπίαο Α.Δ.» ζε Έκηακηη Αςηόκληηη Καθολική Γενική
ςνέλεςζη, ζηηο 22 Φεβποςαπίος 2021, εκέξα Γεςηέπα θαη ώπα 17:30 μ.μ., μέζυ ηηλεδιάζκετηρ,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 15, παξ. 6 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 10 ηνπ Π.Ν.Π 55/Α΄/11-3-2020 θαη ηελ 426 εγθχθιην ηνπ ΤΠΔ, πξνθεηκέλνπ λα
ζπδεηήζνπλ θαη λα πάξνπλ απφθαζε ζην παξαθάησ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο:
1. Δλεκέξσζε θαη ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ην ζρέδην λφκνπ ηνπ Τπ. Σνπξηζκνχ πεξί ζχζηαζεο
αλψλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «Ιακαηηθέο Πεγέο Διιάδνο – ΙΠΔ», (άξζξα 7-14)
ηελ ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θ. Βέζθνο Γεκήηξηνο δίλεη ην ιφγν ζηνλ
Πξφεδξν ηεο Δπηρείξεζεο θ. Μπάηζε, ψζηε λα ελεκεξψζεη ην ζψκα γηα ην ζέκα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο.
Τνλ ιόγν έρεη ν Πξόεδξνο ηεο επηρείξεζεο θ. Μπάηζεο Χξήζηνο: «Σελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 2021
επηθνηλψλεζα κε ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ πλδέζκνπ Ιακαηηθψλ Πεγψλ Διιάδνο θ. Γαλά
Μάξθν, ν νπνίνο καο πξνψζεζε έλα ζρέδην λφκν ηνπ Τπ. Σνπξηζκνχ, ην νπνίν δηαβάδνληαο ην ν
νπνηνζδήπνηε θαηαιαβαίλεη φηη ζθνπφο είλαη ε πθαξπαγή ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ ηεο πεξηνρήο καο.
Έγηλε κηα ζχζθεςε ζηηο 28/01/2021 ζην Τπ. Σνπξηζκνχ ζηελ νπνία ζπκκεηείρε ν θ. Θενράξεο, ν
πξφεδξνο ηνπ ΓΙΠΔ θαη ν πξφεδξνο ηεο ΚΔΓΔ. θνπφο ηεο ζπλάληεζεο απηήο ήηαλ λα
ζπδεηήζνπλ ην θαηλνχξγην λνκνζρέδην ην νπνίν ζθέθηεηαη ν Τπνπξγφο λα θέξεη πξνο ςήθηζε,
αθνχ πξψηα ηεζεί πξνο δηαβνχιεπζε. Δπηθνηλψλεζα κε φινπο ηνπο δεκάξρνπο πνπ έρνπλ
Ιακαηηθέο Πεγέο θαη κε ηνλ ΓΙΠΔ θαη θηλήζεθα φζν ην δπλαηφλ ηαρχηεξα θιείλνληαο ζηηο
8/2/2021 ξαληεβνχ κε ηνλ Τπνπξγφ θ. Θενράξε κέζσ ηνπ βνπιεπηή Πέιιαο θ. ηακελίηε θαη ζηηο
11/02/2021 ελ κέζσ lockdown ήκνπλ ζηελ Αζήλα, γηα λα έρσ επίζεκε ελεκέξσζε απφ ηνλ ίδην ηνλ
Τπνπξγφ. Όπσο θαηαιαβαίλεηε ην ζέκα καο αλεζχρεζε. ηελ δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο κε ηνλ
Τπνπξγφ ελεκεξσζήθακε γηα ην ζρέδην λφκνπ ην νπνίν ζέινπλ λα πεξάζνπλ. Φπζηθά θαη
αξλεζήθακε θαη θάλακε κηα ηνπνζέηεζε απφ θνηλνχ κε ηνλ βνπιεπηή γηα πξφβιεςε πξναηξεηηθήο
έληαμεο θαη ζπκκεηνρήο. Αθνινχζεζε κηα ζεηξά ελεκεξψζεσλ, παξέκεηλα ζηελ Αζήλα θαη ηελ
επφκελε κέξα θαη θαηά ηελ επηζηξνθή κνπ απφ ηελ Αζήλα πξαγκαηνπνηήζεθε ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην ηνπ ΓΙΠΔ, ζην νπνίν ζπκκεηείρα θαη ελεκέξσζα φιν ην ζψκα, θαζψο ήκνπλ ν
πξψηνο Γήκαξρνο πνπ επηζθέθζεθε ηνλ Τπνπξγφ γηα λα ελεκεξσζεί γηα ην ζρέδην λφκνπ.
Δλεκέξσζα φια ηα κέιε ζνπ πλδέζκνπ θαη αθνινχζεζε ε απφθαζε ηνπ Γ ηνπ ΓΙΠΔ, κε ηελ
νπνία δηαθσλνχλ κε ην ζρέδην λφκνπ. Η απφθαζε απηή κε εκεξνκελία 17/2/2021 έρεη απνζηαιεί
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θαη ζηνλ πξσζππνπξγφ. Σελ επφκελε κέξα βγήθε θαη ε απφθαζε ζηήξηγκα πξνο ηνλ ΓΙΠΔ ηεο
ΠΔΓ θαη ζήκεξα αλακέλνπκε θαη ηελ επίζεκε απφθαζε ηεο ΚΔΓΔ. Σν ζέκα δελ είλαη λα πνχκε αλ
εκείο σο δεκνηηθή αξρή θηλεζήθακε ηάρηζηα ή φρη, θαζψο απφ ηελ ζηηγκή πνπ κάζακε απηή ηελ
πξφζεζε ελεκεξψζακε φινπο ηνπο αλσηέξνπο. Δίκαζηε κηα Λνπηξφπνιε κε θπζηθή νκνξθηά θαη
κεγάιε επηζθεςηκφηεηα γηα απηφ θαη ηξέμακε λα δηαζθαιίζνπκε ηα ζπκθέξνληα απηήο ηεο
επηρείξεζεο. πγθιήζεθε Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηα Λνπηξά ζηηο 17/2/2021 θαη πήξακε νκφθσλε
απφθαζε φηη ην ζέκα πξέπεη λα πξνσζεζεί ζηε Γεληθή πλέιεπζε, βάζεη ησλ εκεξνκεληψλ ε
πλέιεπζε έπξεπε λα γίλεη ηνπιάρηζηνλ ζε είθνζη κέξεο, επεηδή φκσο δελ ππάξρεη θαηξφο γηα
ράζηκν γίλεηαη ζήκεξα κε απηή ηελ δηαδηθαζία. Η απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ήηαλ λα
απνξξίςεη ην Ννκνζρέδην θαη λα εγθξίλεη ηελ ζχγθιεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Να ζαο
ελεκεξψζσ φηη παξαηεξψληαο ηνλ ηχπν ππήξρε κηα αλαθνξά ελφο άξζξνπ απφ ηηο 23/12/2020
ζηελ εθεκεξίδα deal. Σν άξζξν αλαθεξφηαλ ζε κηα λέα κνξθή ησλ Ιακαηηθψλ Πεγψλ, γεγνλφο πνπ
καο αλεζχρεζε θαη γηα απηφ ηνλ ιφγν παξαθνινπζνχζακε θαη ηηο εμειίμεηο ζηνλ ηχπν. ήκεξα,
ινηπφλ, ζαο θαιψ λα ζηεξίμεηε ην ςήθηζκα πνπ εηνηκάζακε καδί κε φινπο ηνπ λνκηθνχο ηεο
πεξηνρήο θαη ήδε ην θνηλνπνηήζακε ζηνπο κεηφρνπο θαη ζηνλ ηχπν θαη κπνξνχκε λα ζπδεηήζνπκε
θαη λα ιχζνπκε φπνηα απνξία έρεηε.

ΦΗΦΙΜΑ
Σεο αλψλπµεο εηαηξίαο µε ηελ επσλπµία «Λοςηπά Λοςηπακίος
Μονοµεηοσική Γηµοηική Ανώνςµη Δηαιπία Αξιοποίηζηρ Γηµοηικών
Ακινήηυν Λοςηπών Λοςηπακίος» θαη µε ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «Λνπηξά
Λνπηξαθίνπ Γήµνπ Αιµσπίαο Α.Δ.», µε έδξα ηα Λνπηξά Αξηδαίαο, Σ.Κ.
58400, Πέιια, ππφ Α.Φ.Μ. 090090279 ηεο Γ.Ο.Τ. Έδεζζαο, φπσο λφµηµα
εθπξνζσπείηαη.

Αξηδαία, 22 Φεβξνπαξίνπ 2021.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
«Δθθξάδνπκε ηελ έληνλε δπζαξέζθεηα θαη ηελ θάζεηε αληίζεζή µαο ζην δηαθαηλόκελν
ζρέδην λόκνπ, ην νπνίν θηλείηαη ζε παληειώο ιαλζαζκέλε θαηεύζπλζε σο πξνο ην ζθέινο
ησλ ήδε ιεηηνπξγνπζώλ Ιακαηηθώλ πεγώλ. Δηδηθόηεξα, νη αλαθνξέο ζε ζύζηαζε εηαηξίαο µε
έδξα Γήκν ηεο Αηηηθήο, δίρσο επνκέλσο άκεζε επαθή µε ηηο θαηά ηόπν Ιακαηηθέο πεγέο,
ηνπο θνξείο θαη ηηο θνηλσλίεο, αιιά θαη ε ζπκκεηνρή ζε απηή µόλν ηνπ Γεκνζίνπ θαηά
ζπληξηπηηθό πνζνζηό θαη ηεο ΚΔΓΔ θαηά ην ππόινηπν 1/5 δείρλνπλ όηη ε εηαηξία απηή ζα
είλαη πδξνθέθαιε θαη δε ζα έρεη άκεζε θαη ηδία αληίιεςε γηα ην ηί ζπκβαίλεη ζε
απνκαθξπζκέλεο Ιακαηηθέο πεγέο, όπσο ζηελ πξνθείκελε ζηα Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Γήµνπ
Αιµσπίαο. Σε µηα επνρή πνπ πξνσζείηαη από ηελ Πνιηηεία ε ηδησηηθή πξσηνβνπιία, ε
απνθέληξσζε, ε ηόλσζε θαη ε δηάρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζηελ πεξηθέξεηα θαη ε
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αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζηηθνύ θαη ηαηξνζεξαπεπηηθνύ πξντόληνο, ην ζρέδην λόκνπ θηλείηαη ζηελ
αθξηβώο αληίζεηε θαηεύζπλζε.
Τνπο ζθνπνύο απηνύο πνπ µε ην δηαθαηλόκελν ζρέδην λόκνπ θαιείηαη δήζελ λα επηηειέζεη ε
λέα εηαηξία «Ιαµαηηθέο Πεγέο Διιάδνο Α.Δ.», ηνπο πξνσζεί επί ρξόληα ζην Γήµν Αιµσπίαο
µε απόιπηε επηηπρία ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε, δηα ησλ θνξέσλ ηεο. Γελ πθίζηαηαη, ινηπόλ,
θαλέλαο ιόγνο αληηθαηάζηαζεο ελόο απνδεδεηγκέλα πεηπρεκέλνπ µκνληέινπ δηνίθεζεο,
δεδνκέλεο ηεο απόιπηεο θαη πιήξνπο αλαβάζκηζεο ηεο ινπηξόπνιεο αιιά θαη ηεο αλνδηθήο
θαη αλαπηπμηαθήο πνξείαο ηεο ίδηαο ηεο εηαηξίαο θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο, µε
µκνλαδηθό µκέηνρν ην Γήµν Αιµσπίαο. Τν ζεκεξηλό µκνληέιν ιεηηνπξγίαο ηεο
ινπηξόπνιεο Γήµνπ Αιµσπίαο βαζίδεηαη άιισζηε ζηελ επξσπατθή -θαη από ηελ ειιεληθή
θπβέξλεζε εμαγγειζείζα- ηάζε νηθνλνκηθήο απηνλόκεζεο ησλ Γήµσλ θαη ελίζρπζήο ηνπο
µκεηαθεξόκελνπο πόξνπο από ηελ θεληξηθή δηνίθεζε πξνο ηνπο Ο.Τ.Α. αιιά θαη ηόλσζεο
ηεο δεµνηηθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο. Η ηειεπηαία άιισζηε απνηειεί πόιν έιμεο γηα ηελ
αλάπηπμε θαη ηδησηηθώλ πξσηνβνπιηώλ. Φαξαθηεξηζηηθό ην παξάδεηγκα ησλ Λνπηξώλ
Πόδαξ πνπ ζηελ πέξημ απηώλ πεξηνρή, θαη ράξε ζηελ πξνώζεζε, αλάδεημε, δηαθήµηζε θαη ελ
γέλεη δξαζηεξηνπνίεζε ηεο ινπηξόπνιεο από ηελ «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Γήµνπ Αιµσπίαο
Α.Δ.» σο ππξήλα, ιεηηνπξγνύλ εθαηνληάδεο άιιεο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο.
Η πξόλνηα πεξί παξαρώξεζεο ρξήζεο θαη ιεηηνπξγίαο αθηλήησλ, ππνδνµώλ, θαη
εγθαηαζηάζεσλ ζε αθηίλα 1 ρηιηνµέηξνπ από ηελ ηαµαηηθή πεγή νπζηαζηηθά ζέηεη ην ζύλνιν
ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο ινπηξόπνιεο θάησ από ηε ζθέπε ηεο ππό ζύζηαζε εηαηξίαο. Καηά
ηνλ ηξόπν απηό -αληί ν λνκνζέηεο λα εληζρύεη ηελ νηθνλνµηθή ειεπζεξία ησλ ηνπηθώλ
θνξέσλ θαη ηδησηώλ αιιά θαη ηελ πξνζέιθπζε επελδύζεσλ- ε αλζεξή θαη θεξδνθόξα
ηδησηηθή αλώλπµε εηαηξία «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Γήµνπ Αιµσπίαο» νπζηαζηηθά
εζληθνπνηείηαη θαη αλαγθαζηηθά απαιινηξηώλεηαη, άλεπ µκάιηζηα θαλελόο αληαιιάγκαηνο ή
απνδεκίσζεο ή όξνπ θαη απνζηεξνύκελεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ελόο εθ ησλ βαζηθόηεξσλ
εξγαιείσλ γηα ηελ νηθνλνµηθή ηεο αλάπηπμε. Τέηνηεο θαηαζηάζεηο ιάµβαλαλ ρώξα µόλν ζε
ηξηηνθνζκηθά, αλειεύζεξα θαζεζηώηα θαη άγνπλ ζε επελδπηηθέο δηαθνξέο θαη παξαβηάζεηο
ζεκειησδώλ δηθαησκάησλ. Τν λα µκεηαρεηξίδνληαη µε όµνην ηξόπν παληειώο δηαθνξεηηθέο
θαηαζηάζεηο (εγθαηαιεηκκέλεο ή αλεθκεηάιιεπηεο ηαµαηηθέο πεγέο έλαληη αλζεξώλ
ηδησηηθώλ επηρεηξήζεσλ πνπ θαηά θπξηόηεηα ηεο εθκεηαιιεύνληαη, ζε γεσγξαθηθέο πεξηνρέο
ηεο ρώξαο µε θαηά ηόπν ηδηαηηεξόηεηεο θαη µκεγάιεο δηαθνξέο) δείρλεη όηη ε λνµνζεηηθή
εμνπζία επηρεηξεί λα θηλεζεί θάζε άιιν παξά ρξεζηά θαη ελάληηα ζηηο αξρέο ηεο
αλαινγηθόηεηαο θαη ηζόηεηαο: θαζ’
νινθιεξία, αλαηηηνιόγεηα ζηξέθεηαη θαηά ηεο ειεύζεξεο ζπκκεηνρήο ζηελ νηθνλνµηθή δσή
ηεο ρώξαο, ηεο ηδηνθηεζίαο ηδίσο όηαλ δε ζπληξέρνπλ ιόγνη δεκόζηαο σθέιεηαο θαη ηεο
ζπιιήβδελ, θαζνιηθά θαη αλεμαίξεηα ζπκπεξίιεςεο όισλ ησλ ηαµαηηθώλ πεγώλ ηεο ρώξαο
ζε θξαηηθή εηαηξία µε εηδηθό λόµν ελάληηα ζηελ ππνρξέσζε ηνπ Κξάηνπο λα πξνάγεη ηελ
νηθνλνκία ησλ παξακεζόξησλ πεξηνρώλ.
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Σηελ εηδηθόηεξε πεξίπησζε ησλ Λνπηξώλ Λνπηξαθίνπ Γήµνπ Αιµσπίαο παξαγλσξίδεηαη
επίζεο ην γεγνλόο όηη απηά ζπληζηνύλ ηδησηηθή αλώλπκε εηαηξία, µε θπξηόηεηα επί ησλ
εγθαηαζηάζεσλ. Η εηαηξία ησλ Λνπηξώλ Λνπηξαθίνπ ιεηηνπξγεί ήδε ππό ηελ µνξθή
Γεµνηηθήο Μνλνµεηνρηθήο Αλώλπµεο Δηαηξίαο, ζύµθσλα µε ηα άξζξα 266 ηνπ Κώδηθα
Γήµσλ θαη Κνηλνηήησλ, δηεπόκελε από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4548/2018 πεξί αλσλύµσλ
εηαηξηώλ. Γξαζηεξηνπνηείηαη ππό ηελ µνξθή απηή πάλσ από µία δεθαεηία ζύµθσλα µε ηνπο
θαλόλεο ηεο ηδησηηθήο νηθνλνµίαο, εμππεξεηώληαο πιήξσο ηηο απαηηήζεηο επειημίαο θαη
αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο αγνξάο. Η αλώλπµε εηαηξία απηή µεξηµλά γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ
θπζηθνύ πινύηνπ θαη ηνπ πξνζηαηεπόµελνπ πεξηβάιινληνο θαη αξραηνινγηθνύ ρώξνπ ηεο
ινπηξόπνιεο αιιά θαη γηα ηελ νξζνινγηθή εθµεηάιιεπζε ησλ ηαµαηηθώλ πεγώλ θαη
εγθαηαζηάζεσλ. Από ηελ θεξδνθόξα απηή δξάζε ηεο αλαπηύζζεη αληαπνδνηηθέο πξνο ηελ
ηνπηθή θνηλσλία δξάζεηο, ζπµβάιιεη ζηελ ηόλσζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο ζην Γήµν Αιµσπίαο
αιιά θαη ζπλεηζθέξεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ γεληθόηεξνπ ηνπξηζηηθνύ πξντόληνο θαη ηνπ
ηξηηνγελνύο ηνκέα ηεο Αιµσπίαο θαη ηεο Πέιιαο, πεξηνρώλ ηδηαίηεξα ραµεινύ θαηά θεθαιή
εηζνδήµαηνο. Η εηαηξία απνηειεί έλαλ από ηνπο βαζηθόηεξνπο ππιώλεο γηα ηελ νηθνλνµηθή
αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο θαη έρεη ηελ ηδηαηηεξόηεηα λα επηζηξέθεη ηα θέξδε ηεο ζηελ ηνπηθή
θνηλσλία, εθαξκόδνληαο ζηνλ ππέξηαην βαζµό ηελ αξρή ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζύλεο.
Η δηαθάλεηα θαη λνµηµόηεηα ζηε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο είλαη αλαµθηζβήηεηε ελώ ν
δεκνθξαηηθόο έιεγρνο -µέζσ ηνπ Γεµνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Γήµνπ Αικσπίαο, ν νπνίνο
απνηειεί ην µκνλαδηθό κέηνρν - ζπληειεί ζηελ θαηεύζπλζε απηή.
Κάζε αιιαγή ή µκεηαβνιή ζην λνµηθό θαζεζηώο ιεηηνπξγίαο ησλ Λνπηξώλ Λνπηξαθίνπ
Αισπίαο, όπσο απηέο παξνπζηάδνληαη ην ζρέδην λόµνπ, νδεγεί ζε λνκηθά ακθηζβεηήζηκεο
θαηαζηάζεηο. Μία ηέηνηα ελέξγεηα πξνζβάιιεη βάλαπζα ηνλ ίδην ηνλ ζεζµό ηεο ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο, αθαηξώληαο έλα δσηηθήο ζεµαζίαο θνµµάηη ηεο, όπσο ε αμηνπνίεζε ησλ
ίδησλ πόξσλ. Πξόθεηηαη γηα έλα λνκνζρέδην πνπ επαγγειίδεηαη µηα ηνπηθή απηνδηνίθεζε
απνγπκλσκέλε ηόζν από ζεκειηώδεηο αξκνδηόηεηεο ηεο όζν θαη από νηθνλνκηθέο,
αληαπνδνηηθέο πξνο ηελ ηνπηθή θνηλσλία, πξνζόδνπο. Τν ηπρόλ λέν λνµηθό πεξηβάιινλ ζα
θαηαζηήζεη αθόµα δπζρεξέζηεξν ην επελδπηηθό πεξηβάιινλ -ηδίσο ζην πθεζηαθό πεξηβάιινλ
πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ε παλδεµία ηνπ λένπ θνξσλντνύ- θαη ζα απνζαξξύλνπλ ηηο δξάζεηο
ηεο εηαηξίαο ή ηελ πξνζέιθπζε θεθαιαίσλ ζε βάξνο ελ ηέιεη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, ησλ
θαηνίθσλ θαη ησλ δεµνηώλ ηεο Αιµσπίαο θαη ηεο Πέιιαο. Γπλάκεη ησλ παξαπάλσ
επαλαιακβάλνπλε όηη θαηαδηθάδνπκε απεξίθξαζηα ην πξνσζνύκελν λνκνζρέδην.
Δθθξάδνπκε ηελ απνγνήηεπζή µαο γηα ηα πιάλα ηνπ Υπνπξγείνπ Τνπξηζκνύ πεξί εθρώξεζεο
ησλ ηαµαηηθώλ πεγώλ θαη θάζε είδνπο δξάζεο ζε αθηίλα 1 ρηιηνµέηξνπ από απηέο ζε θξαηηθή
εηαηξία.»
Τέινο, πξναλαγγέιινπκε δπλαµηθέο αληηδξάζεηο ζηελ απεπθηαία πεξίπησζε πνπ δελ
επέιζνπλ νπζηώδεηο αιιαγέο ζην λέν ζεζµηθό πιαίζην ηνπ θιάδνπ ησλ ηαµαηηθώλ πεγώλ.
Ιδίσο αλ πινπνηεζεί ε αλεπίηξεπηε πθαξπαγή πεξηνπζίαο ηεο ινπηξόπνιεο «Λνπηξά
Λνπηξαθίνπ Γήµνπ Αιµσπίαο Α.Δ.» από ηα ρέξηα ησλ θαηνίθσλ θαη δεµνηώλ ηνπ Γήµνπ
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Αικσπίαο επηθπιαζζόκαζηε γηα θάζε λόµηµν δηθαίσµά µαο.
αο θαιψ λα θάλεηε παξαηεξήζεηο επί απηνχ θαη λα πξνρσξήζνπκε ζηελ ςήθηζε. »
Ο πξφεδξνο θ. Βέζθνο Γεκήηξηνο δίλεη ηνλ ιφγν ζε φζνπο επηζπκνχλ λα εθθέξνπλ ηελ άπνςή ηνπο
θαη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο.
Τνλ ιόγν έρεη ν θ Χαηδεδεκεηξίνπ Αζαλάζηνο: « Θα ήζεια λα ξσηήζσ ηνλ θ. Πξφεδξν ην εμήο,
ιφγσ ηεο ζέζεο ζαο είλαη ινγηθφ θαη θπζηθφ λα έρεηε πεξηζζφηεξε πιεξνθφξεζε απφ εκάο. Λέηε
φηη έρεηε γλψζε ηνπ ζέκαηνο φηη θάηη ζπκβαίλεη απφ ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ πνπ ζαο ελεκέξσζε ν
εθπξφζσπνο ηνπ ΓΙΠΔ. ηηο 8 Φεβξνπαξίνπ είραηε ην ξαληεβνχ κε ηνλ θ. Θενράξε θαη καο
αθήλεηε λα θαηαιάβνπκε εκκέζσο πιελ ζαθψο φηη έλα απφ ηα ζέκαηα ηα νπνία ζπδεηήζαηε ήηαλ
θαη απηφ ην ζέκα. Άξα, φηαλ ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή καο δεηήζαηε λα εγθξίλνπκε ηελ
κεηάβαζή ζαο ζηελ Αζήλα γλσξίδαηε ην ζέκα. Σν εξψηεκα είλαη γηαηί θ. Πξφεδξε δελ καο
ελεκεξψζαηε απφ ηφηε, ηνπιάρηζηνλ ηνπο επηθεθαιήο ησλ ζπλδπαζκψλ θαη αλ ζέιαηε λα κε δνζεί
δεκνζηφηεηα κπνξνχζαηε λα καο ην δεηήζεηε. Δλ πάζε πεξηπηψζεη, γηαηί θξαηήζαηε ηέηνηα
κπζηηθφηεηα ζην ζέκα ελψ ην γλσξίδαηε θαη πέξαζαλ 20 κέξεο γηα λα καο θαιέζεηε ζε κηα Γεληθή
πλέιεπζε θαη ε κφλε ελεκέξσζε πνπ έρνπκε είλαη ην ζρέδην λφκνπ πνπ καο ζηείιαηε θαη ην
ςήθηζκα ην νπνίν αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν. »
Τνλ ιόγν έρεη ν θ. Μπάηζεο Χξήζηνο ώζηε λα απαληεζεί ην εξώηεκα ηνπ θ Χαηδεδεκεηξίνπ
Αζαλάζηνπ : « θ. Μέηνρνη ζέισ λα γλσξίδεηε φηη δελ ππάξρεη θακία ζθέςε ψζηε λα θξχςνπκε θάηη
ή λα θάλνπκε πιάηεο ζην θπβεξλψλ θφκκα, θαζψο φινη θάπνπ αλήθνπκε. Δγψ ελεκεξψζεθα ηελ 1ε
Φεβξνπαξίνπ κε έλα email απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα θαη ήζεια επίζεκε ελεκέξσζε απφ ηνλ ίδην
ηνλ Τπνπξγφ γηα ην αλ ηζρχεη, θαζψο ην ζρέδην απηφ αθφκα δελ έρεη βγεη θαλ ζε δηαβνχιεπζε νχηε
είλαη δηαζέζηκν ζην δηαδίθηπν λα ην θαηεβάζνπκε. Δλεκεξψζεθα απφ ηνλ ΓΙΠΔ θαη απφ εθεί
ζνξπβεζήθακε θαη θαλνλίζακε φια ηα ππφινηπα ξαληεβνχ θαη δηαδηθαζίεο. Απφ ηελ ζηηγκή πνπ
δελ ππήξρε θάηη επίζεκν, εγψ ήζεια πξψηα λα ελεκεξσζψ. Πξνζπεξάζαηε απηφ πνπ ζαο είπα φηη
ήκνπλ ν πξψηνο Γήκαξρνο πνπ επηζθέθζεθε ηνλ Τπνπξγφ, γηαηί άκεζα ελδηαθέξζεθα θαη εγψ
ελεκέξσζα ηνλ ζχλδεζκν »
Ο θ. Χαηδεδεκεηξίνπ Αζαλάζηνο ζπλερίδεη κε ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ: « Σν εξψηεκα κνπ είλαη
ζπγθεθξηκέλν. Δίραηε αλεπίζεκε ελεκέξσζε. Λέηε φηη ελψ ελεκεξσζήθαηε απφ ζηνλ ζχλδεζκν ,
εζείο ελεκεξψζαηε ηνλ ζχλδεζκν.»
Παξεκβαίλεη ν θ. Μπάηζεο Χξήζηνο: « θ. Υαηδεδεκεηξίνπ δελ είπα απηφ, έρεηε θάλεη δχν ιάζε,
ζέιεηε λα ζαο μαλαπψ ηηο εκεξνκελίεο;»
Ο θ. Χαηδεδεκεηξίνπ Αζαλάζηνο:« Λέσ φηη πέξαζαλ 20 κέξεο θαη είραηε ηηο επαθέο ζαο, γηαηί
φκσο λα κελ είκαζηε θαη εκείο θνηλσλνί ηνπ ζέκαηνο λα κπνξνχκε λα ην επεμεξγαζηνχκε, λα ζαο
δψζνπκε ζπκβνπιέο. Γελ ρξεηάδεζηε δειαδή ηελ παξνπζία ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ψζηε λα
κπνξέζεη λα ζαο βνεζήζεη κε ηελ εκπεηξία πνπ έρεη; Καζψο θαη εκείο δηνηθήζακε θαη έρνπκε
απφςεηο, νη νπνίεο ζα ελίζρπαλ ηελ θαξέηξα ζαο ζηελ Αζήλα. Καιφπηζηα ην ξσηάσ. Σν ζέκα ηεο
ζεκεξηλήο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο αθνξά ηελ πξσηνβνπιία ηεο Κπβέξλεζεο λα ηδξχζεη
εηαηξία κε ηίηιν Ιακαηηθέο Πεγέο Διιάδνο. Κξαηηθνπνηψληαο ππνρξεσηηθά, ρσξίο θαλέλα
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νπζηαζηηθφ αληάιιαγκα φιεο ηηο Λνπηξνπφιεηο θαη λα ζέζεη ππφ ηνλ άκεζν έιεγρφ ηεο έλαλ
ηδηαίηεξν θπζηθφ πινχην ηεο ρψξαο καο, κε πξφζρεκα ηελ αγαζή πξφζεζή ηεο λα ηα αλαπηχμεη. Σν
ζρέδην λφκνπ πνπ ζπδεηάκε ζήκεξα είλαη ν θεξεηδέο πνπ θξχβεη ην πξφζσπν ηεο ηδησηηθνπνίεζεο
ρσξίο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. Δκέλα δελ κε εθπιήζζεη ε πξσηνβνπιία
απηή ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο θαζψο νη θηλήζεηο ηεο είλαη ζην πλεχκα ηεο λενθηιειεχζεξεο
αληίιεςεο θάηη πνπ φρη κφλν δελ ην θξχβεη ε θπβέξλεζε αιιά ζεσξεί φηη αθνπκπάεη ηνλ ζθιεξφ
ππξήλα ηεο πνιηηηθήο ηεο. Σέηνηεο θηλήζεηο ζα ηηο πεξίκελα απφ ηελ θπβέξλεζε. Απηφ ζέιεη ε
θπβέξλεζε λα πάξεη ηηο Ιακαηηθέο πεγέο θαη ηνλ πέξημ θπζηθφ πινχην ψζηε λα ηα θξαηηθνπνηήζεη
θαη κεηά λα ηηο παξαρσξήζεη φιεο ζην ηδησηηθφ θεθάιαην. Απηφ πξνθχπηεη μεθάζαξα απφ ηα άξζξα
απηνχ ηνπ λνκνζρεδίνπ. Σν δήηεκα είλαη πξψηα εκείο ηη ζέινπκε θαη δεχηεξνλ πσο κπνξνχκε εκείο
λα αληηδξάζνπκε. Δηπψζεθε απφ ηνλ θ. Πξφεδξν θαη ην έρνπκε πεη θαη εκείο φηη ζέινπκε ηα
Λνπηξά λα παξακείλνπλ ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ Γήκνπ γηα ην ζπκθέξνλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Ο
ζεξκαιηζκφο είλαη θνκκάηη ηεο ηνπηθήο καο ηζηνξίαο, έρεη κέζα ηεο ηελ ζπειαηνινγία, ηελ
παιαηνινγία, ηελ νηθνινγία θαη απφ εθεί πξνθχπηνπλ νη πξνζπάζεηεο ηνπ ηφπνπ καο γηα ηελ
πξνθνπή ηνπ. Δίλαη θηινζνθία θαη ηξφπνο δσήο, άξα είλαη δεδνκέλε ε απφθαζή καο θαη ε βνχιεζή
καο λα παιέςνπκε ψζηε ηα Λνπηξά λα παξακείλνπλ ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ Γήκνπ καο θαη ησλ
ζπκπνιηηψλ καο. Δξρφκαζηε ηψξα ζην πσο αληηδξνχκε. Όρη ζίγνπξα κε άλαξρεο, ζπαζκσδηθέο
θηλήζεηο, ηχπνπ ζπγθαινχκε έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Λνπηξψλ ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί
κηα ζηνηρεηψδεο ελεκέξσζε ηνπιάρηζηνλ ησλ επηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ κε ην ηζηνξηθφ ηνπ
ζέκαηνο. Οχηε είλαη θξφληκν λα αλαθνηλψλεηαη ην ςήθηζκα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πξηλ απηή
ζπλεδξηάζεη. Απηφ είλαη έλα ζρέδην ςεθίζκαηνο πνπ δείρλεη ηελ αγσλία λα πξνιάβνπκε ηα
γεγνλφηα. Πξέπεη λα επηθξαηήζεη ςπρξαηκία γηα λα επηιέμνπκε ηνλ ζσζηφ ηξφπν αληίδξαζεο. ε
φπνηνλ ρξφλν έρνπκε απφ δσ θαη πέξα λα θαιεζηνχλ νη επηθεθαιήο θαη λα δνχκε ην ζέκα
δηεμνδηθά. Μεηέπεηηα λα αλνίμεη ν θχθινο απηήο ηεο ζπλδηάζθεςεο κε δεχηεξε ζπλδηάζθεςε
επξχηεξε θαη λα θιεζνχλ ζε απηή γηα ζπκκεηνρή φζνη δηεηέιεζαλ δήκαξρνη ηνπ δήκνπ καο, φζνη
δηεηέιεζαλ πξφεδξνη ηεο επηρείξεζεο γηα λα εκπινπηίζνπκε ηα επηρεηξήκαηα καο. Πξνηείλσ αθνχ
γίλεη θαη απηή ε 2ε ζπλδηάζθεςε λα γίλεη κηα επηηξνπή αγψλα γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ αηηήκαηφο καο
κε επηθεθαιήο ηνλ πξφεδξν ηεο Γεκνηηθήο επηρείξεζεο, ηνπο επηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ θαη
φπνηνλ άιιν ζεσξνχκε αξκφδην. Η επηηξνπή απηή λα μεθηλήζεη ηνλ αγψλα θαη λα έξζνπκε ζε
επαθή κε φιεο ηηο άιιεο ηακαηηθέο επηρεηξήζεηο θαη λα κάζνπκε θαη ηηο δηθέο ηνπ ζέζεηο. Γελ είλαη
φιεο νη Λνπηξνπφιεηο ζηελ ίδηα ζέζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε δηθή καο σο πξνο ην επίπεδν
αλάπηπμεο. Δπεηδή ην ζέκα είλαη θπβεξλεηηθφ λα έξζνπκε ζε επαθή κε ηνπο βνπιεπηέο ηνπ λνκνχ
καο θαη λα ηνπο ελεκεξψζνπκε γηα ηηο ζέζεηο καο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηηο ζπλδηαζθέςεηο πνπ
αλέθεξα, αιιά θαη απηνί λα καο ελεκεξψζνπλ γηα ην πνηα ζέζε ζα θξαηήζνπλ ζηελ ςήθηζε ηνπ
λνκνζρεδίνπ φηαλ απηφ ζα έξζεη πξνο ςήθηζε ζηελ Βνπιή. Να ζπκπαξαηαρζνχλ καδί καο αλνηρηά,
Πεξηθεξεηαθνί ζχκβνπινη, αληηπεξηθεξεηάξρεο Πέιιαο, Πεξηθεξεηάξρεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο,
θαζψο δελ ρσξνχλ πνιηηηθά παηρλίδηα θαη λα ελεκεξψζνπκε ηνπο ηνπηθνχο θνξείο, ην
επηκειεηήξην, ηνλ εκπνξηθφ ζχιινγν ηνπο Γεκάξρνπο ησλ Γήκσλ ηνπ λνκνχ γηα λα ηχρνπκε θαη
δηθήο ηνπο ζπκπαξάζηαζεο. Να θαιέζνπκε γεληθφ πξνζθιεηήξην ζε απηή ηελ κάρε, ψζηε λα
γλσξίδνπκε πνηνπο έρνπκε ζπκκάρνπο θαη πνηνπο έρνπκε απέλαληί καο. Έηζη ζα ελψζνπκε ηηο
δπλάκεηο καο. Γελ αξθεί ινηπφλ έλα ςήθηζκα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο αιιά κεζνδηθή ςχρξαηκε
δνπιεηά θαη πάλσ απφ φια ζνβαξά επηρεηξήκαηα. Δκείο σο παξάηαμε ζέηνπκε ηνπο εαπηνχο καο
ζηε δηάζεζε γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ θνηλνχ ζηφρνπ, νη θαηξνί δελ πεξηκέλνπλ, φπσο είπε θαη ν
Θνπθπδίδεο ΄΄νη θαηξνί νπ κελεηνί΄΄»
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Τνλ ιόγν έρεη ν θ. Μπίλνο Γεκήηξηνο : « Καιεζπέξα θαη απφ κέλα ζηνπο κεηφρνπο ηεο
επηρείξεζεο αιιά θαη ζηνπο δεκνζηνγξάθνπο θαη ηνλ θφζκν πνπ παξαθνινπζεί ηελ δηαδηθαζία.
Οξζφ ζα ήηαλ λα είρε ζπγθιεζεί θαη ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ
ιεηηνπξγεί ε δεκνηηθή επηρείξεζε θαη ζηελ ζπλέρεηα λα θαινχζακε ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ
κεηφρσλ. Πξνο ηνλ ζεβαζκφ ηεο ηζηνξίαο απηήο ηεο Λνπηξφπνιεο ζα ήζεια λα μεθηλήζνπκε κε
θάπνηα ηζηνξηθά ζηνηρεία. Απφ ελδείμεηο μέξνπκε φηη ηα Λνπηξά απηά ιεηηνπξγνχλ απφ ηελ επνρή
ηνπ Μ. Αιεμάλδξνπ, ηα ξσκατθά θαη βπδαληηλά ρξφληα θαη απφ καξηπξίεο μέξνπκε πάιη φηη νη
ζάξηζεο ηα δφξαηα ηνπ κεγάινπ Αιεμάλδξνπ έβξαδαλ ζηα ζεξκά λεξά γηα λα γίλνπλ πην ηζρπξά
φπια. Σν 1920 ηα λεξά θεξχρηεθαλ ηακαηηθά θαη έπεηηα αλαιακβάλεη ηελ δηαρείξηζή ηνπο ηδηψηεο
θαη ην 1985 έξρνληαη ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα ηνπ Λνπηξαθίνπ,
θπζηθά κε πξνζπάζεηεο θαη αγψλεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ηνπ Λνπηξαθίνπ. ηε ζπλέρεηα
κεηαβηβάδνληαη ζηνλ Γήκν Αξηδαίαο θαη κεηέπεηηα Γήκν Αικσπίαο. ήκεξα, ινηπφλ, ην
ζεκαληηθφ γεγνλφο πνπ καο θέξλεη εδψ έρεη λα θάλεη κε ην λνκνζρέδην ηνπ Τπ. Σνπξηζκνχ γηα ηελ
ιεηηνπξγία κηαο εηαηξίαο πνπ ζα δηαρεηξηζηεί φιεο ηηο Λνπηξνπφιεηο ηεο Διιάδαο. Θα ήζεια λα
ζηαζνχκε ιίγν ζε εκεξνκελίεο γηαηί ν Γήκνο θαη ν θ. Μπάηζεο ελεκεξψζεθαλ πνιχ αξγά θαζψο
ζηηο 7/12/2020 μεθίλεζαλ νη δηαδηθαζίεο κέζσ ελφο Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, ην νπνίν έδσζε ην
πξάζηλν θσο ζηνλ θ. Θενράξε λα μεθηλήζεη ηελ δηαδηθαζία ζπδήηεζεο. Απφ θεη θαη πέξα
αληηδξνχλ ν ΓΙΠΔ αιιά θαη ε ΚΔΓΔ θαη πξηλ απφ εζάο θ. Μπάηζε, ν ΓΙΠΔ επηζθέπηεηαη ηνλ θ.
Θενράξε ζηηο 28/01/2021. Μίιεζα κε ηνλ Πξφεδξν ηνπ ΓΙΠΔ θ. Γαξδέξε ηακάηε, ν νπνίνο θαη
κε ελεκέξσζε γηα ην ηη ζπδεηήζεθε κέζα ζην ππνπξγηθφ γξαθείν θαη έθαλα θαη άιιεο ζπδεηήζεηο
κε ηνπηθνχ παξάγνληεο θαη ηδηψηεο γηα λα δσ ηελ πνξεία ηνπ δεηήκαηνο. Άξα πξνεγήζεθε ε
ζπλάληεζε ηνπ ΓΙΠΔ θαη ελψ είρακε νηθνλνκηθή επηηξνπή θαη Γεκνηηθφ πκβνχιην ην γεγνλφο
απνζησπείηαη εληειψο. Δλψ είραηε κάζεη φηη ππάξρεη δήηεκα δελ ελεκεξψζαηε ηνπο κεηφρνπο ηεο
επηρείξεζεο. Πνηνο πξφεδξνο ηεο επηρείξεζεο γλσξίδνληαο ην ζέκα δελ ζα ελεκέξσλε ηνπο
κεηφρνπο; Καηεβαίλνληαο ζην Τπ. Σνπξηζκνχ ζα κπνξνχζαηε λα είραηε εληζρπκέλε ηελ ζέζε ζαο
ζε απηή ηελ δηαδηθαζία. Η πξνζπάζεηα ηνπ Ννκνζρεδίνπ, ην νπνίν είλαη ζε δηαβνχιεπζε – θαζψο
άθνπζα απφ θάπνηνπο φηη δελ είλαη – φηαλ πεξλάεη ππνπξγηθφ ζπκβνχιην, φπσο θαη κε ηνλ
εθινγηθφ λφκν ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ζεκαίλεη φηη δίλεηαη ην πξάζηλν θσο ζηνλ Τπνπξγφ θαη
ζπλέρηζε ηηο δηαδηθαζίεο θαη ζπδεηήζεηο. Δίλαη ζε εμέιημε ε δηαδηθαζία, εκείο ην βξήθακε
αλαξηεκέλν, πέξα απφ ηελ δηθή ζαο απνζηνιή ηνπ. Ο λφκνο απηφο αθπξψλεη ηνλ αλαπηπμηαθφ
ξφιν ηεο ηνπηθήο καο θνηλσλίαο θαη αληηηίζεηαη ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε θαη πξννπηηθή ηεο
πεξηνρήο. Πξφθεηηαη γηα αξπαγή θαη θινπή ησλ εζφδσλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη αθπξψλεη ηελ
πξνζπάζεηα ηφζσλ εηψλ φισλ απηψλ πνπ πέξαζαλ απφ ηελ δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ηεο
επηρείξεζεο. Σα ινπηξά γηα εκάο απνηεινχλ κηα πνιχ ζεκαληηθή πινπηνπαξαγσγηθή πεγή,
πξνζθέξνπλ εξγαζία ζε πάξα πνιχ θφζκν. Δίλαη ρξήζηκε πεγή εζφδσλ γηα ηνλ Γήκν, θαζψο φηαλ
παξαδψζακε ηελ Γηνίθεζε ζε εζάο παξαδψζακε 300.000€, έλα ζεκαληηθφ πνζφ ζε απηέο ηηο
δχζθνιεο ζηηγκέο. Υξεκαηνδνηήζακε θνηλσληθέο δξάζεηο ηνπ Γήκνπ, φπσο ε άξδεπζε αιιά θαη
πνιιά ζρνιεία. Γελ πξέπεη γηα θαλέλα ιφγν λα θχγεη απφ ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη αλ ζπκβεί
ζηα δηθά ζαο ηα ρέξηα ζα είλαη έλα κειαλφ ζεκείν ζηελ ηζηνξία ζαο. Γελ απνδέρνκαη σο πξψελ
Γήκαξρνο, Πξφεδξνο αιιά θαη σο θάηνηθνο ηεο Αικσπίαο γηα θαλέλα ιφγν ε Λνπηξφπνιε λα
παξαδνζεί ζε ηδηψηεο, θαζψο απψηεξνο ζθνπφο απηήο ηεο επηρείξεζεο είλαη λα αμηνπνηήζεη ηελ
πεξηνπζία κεηαβηβάδνληαο ηελ ζηνπο ηδηψηεο. Θα απνηειέζεη ηαθφπιαθα ηεο πεξηνρήο αλ απηφ
ζπκβεί. Παξαθνινπζήζακε ινηπφλ έλα Γήκαξρν θαη Πξφεδξν ηεο επηρείξεζεο ελψ ήμεξε λα
θσηνγξαθίδεηαη δίπια ζηνλ Τπνπξγφ, αληί λα πξσηνζηαηήζεη ελάληηα ζε απηφ ην λνκνζρέδην. Αλ
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θχγεη ε Λνπηξφπνιε, επηζηξέθνπκε πίζσ ζην παξειζφλ θαη θιείλεη ε αλάπηπμε. Καη ε δηθή καο
παξάηαμε ζηξαηεχεηαη ζε έλα αγψλα πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ ππεξάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ
Γήκνπ θαη ηεο επηρείξεζεο. Σν δήηεκα πξέπεη λα ηεζεί ζηελ πνιηηηθή ηνπ βάζε θαη φρη ζηελ
λνκηθή, γηαηί βιέπσ φηη ζην ςήθηζκα βαζίδεζηε ζην λνκηθφ θαη φρη ζην πνιηηηθφ θαζεζηψο.
Πνιηηηθά πξέπεη λα ζηαζνχκε απέλαληη ζε απηφ θαη λα απνξξίςνπκε φιν απηφ ην λνκνζρέδην. Σν
ςήθηζκα γηα κέλα έρεη θάπνηεο αζάθεηεο , φπσο ηα επηρεηξήκαηα πνπ ηίζεληαη έρνπλ λα θάλνπλ κε
ην φηη είλαη καθξηά ε δηνίθεζε απηήο ηεο επηρείξεζεο θαη πσο ζα δηνηθήζεη. Δγψ δελ ζέισ θαλ λα
ππάξμεη κηα ηέηνηα επηρείξεζε, άξα δελ έρεη λφεκα απηφ ζαλ επηρείξεκα. Λέηε ‘.. ζε κηα επνρή πνπ
πξνσζείηε ε ηδησηηθή πξσηνβνπιία..’ , κα κε απηή ηελ δηαδηθαζία επηρεηξνχλ λα ζέζνπλ ηελ
ηδησηηθή πξσηνβνπιία, θαζψο απηή ε εηαηξία ζα κεηαβηβάδεη ζε ηδηψηεο ηελ δηαρείξηζε. ην ζεκείν
πνπ ιέηε φηη γίλεηαη εζληθνπνίεζε ηεο επηρείξεζεο, δελ γίλεηαη εζληθνπνίεζε αιιά ηδησηηθνπνίεζε
θαη αξγφηεξα ‘..απαιινηξηώλεηαη ρσξίο αληάιιαγκα..’ δειαδή ην πξφβιεκά καο είλαη αλ ζα καο
δψζνπλ αληάιιαγκα; Μηιάηε ζπλερψο ζην θείκελν γηα λνκηθέο ακθηζβεηνχκελεο θαηαζηάζεηο,
αιιά απηφ είλαη άιιν δήηεκα γηαηί αλ κπνχκε ζηελ δηαδηθαζία λα παιέςνπκε κε ην θξάηνο λνκηθά
ζα ράζνπκε ηελ νπζία, γηα απηφ πξέπεη λα ζηαζνχκε πνιηηηθά. Αλαθέξεηε θαη δπλακηθέο
αληηδξάζεηο, ρσξίο λα ηηο πξνζδηνξίδεηε θαη θιείλεηε ‘επηθπιαζζόκαζηε γηα θάζε λόκηκν δηθαίσµά
µαο’. Δπαλαιακβάλσ φηη είκαζηε πνιηηηθνί γηα απηφ θαη πνιηηηθά πξέπεη λα αληηδξάζνπκε.»
Ο θ. Παξνύηνγινπ Νηθόιανο έρεη ηνλ ιόγν : « Γελ ζα κπσ ζηελ δηαδηθαζία λα θάλσ ηζηνξηθή
αλαδξνκή, λνκίδσ ην εμαληιήζακε ην ζέκα, έρσ κάζεη λα κειεηάσ ην παξειζφλ αιιά θπξίσο κε
ελδηαθέξεη ην κέιινλ. Πξηλ κπσ ζηελ ηνπνζέηεζή κνπ ζέισ λα καο θάλεη ζαθέο ην εμήο ν θ.
Γήκαξρνο, πήγαηε ζηνλ Τπνπξγφ θαη ηνπ είπαηε λα γίλεη αιιά λα είλαη πξναηξεηηθφ, γηαηί απηφ
θαηάιαβα, δηνξζψζηε κε αλ θάλσ ιάζνο γηα λα πξνρσξήζσ θαη ζηελ ηνπνζέηεζε κνπ »
Ο θ. Μπάηζεο Χξήζηνο: « Αξλεζήθακε θ. Παξνχηνγινπ φιν ην λνκνζρέδην θαη ζηελ θνπβέληα
θαη ηνλ δηάινγν πνπ είρακε, επεηδή εηέζε ην δήηεκα απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο ΚΔΓΔ θ. Παπαζηεξγίνπ,
ν νπνίνο είπε φηη θαζψο έρεη κηα πεγή ηελ νπνία δελ κπνξεί λα αμηνπνηήζεη θαη λα βξεη επελδπηή
είλαη δηαηεζεηκέλνο λα ηελ παξαρσξήζεη θαη βάζεη απηνχ ηέζεθε ην ζέκα απφ ηελ γξακκαηέα ηνπ
Τπνπξγείνπ ζην δηάινγν πνπ αθνινχζεζε λα γίλεη κε πξναηξεηηθή δηαδηθαζία. Ο ππνπξγφο
δηαθψλεζε γηαηί ζέιεη λα ηξέμεη ην ζρέδην λφκνπ θαη ζην ζεκείν απηφ αξλήζεθα
θαηεγνξεκαηηθά.»
Ο θ. Παξνύηνγινπ Νηθόιανο ζπλερίδεη κε ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ : « θ. Γήκαξρε αληηγξάθνληαο ηνλ
Τπνπξγφ ζε απηά ηα ζέκαηα, έρεηε θξπθή αηδέληα. Καηεβαίλεηε ζηελ Αζήλα γηα δχν ζεκαληηθά
ζέκαηα, φπσο ην ζέκα ησλ Ιακαηηθψλ Πεγψλ αιιά θαη ηνπ ηεισλείνπ ησλ Πξνκάρσλ, ρσξίο πξψηα λα
ελεκεξψζεηε έζησ ηνπο 4 πνιηηηθνχο αξρεγνχο. Θα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο απφςεηο κνπ γηα ην πψο
αληηιακβάλνκαη εγψ ην ζρέδην λφκνπ. Γελ βιέπσ λα πξνθχπηεη απφ πνπζελά φηη νη Γήκνη πξέπεη λα
ιάβνπλ ζρεηηθή απφθαζε πνπ λα αθνξά ηελ ίδξπζε ή φρη απηήο ηεο εηαηξίαο, γηαηί ην ζέκα ηεο
πλέιεπζεο απνηππψζεθε πεξίπνπ έηζη. Κάπνηνη πξνζπαζνχλ λα ην παίμνπλ ήξσεο ζψδνληαο ηα
Λνπηξά, δελ είλαη φκσο ε ίδηα πεξίπησζε. χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 8 ‘..νη ΟΤΑ
δύλαηαη λα παξαρσξνύλ, λα κεηαβηβάδνπλ θηι’, άξα ην δχλαηαη ηη ζεκαίλεη φηη έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα
δελ ιέεη φηη ππνρξενχληαη. Απηφ γηαηί δελ έρεη αθνπζηεί κέρξη ηψξα; Δπίζεο ζα ζπκθσλήζσ κε ηνλ θ.
Μπίλν έηζη φπσο έζεζε ην ζέκα εζληθνπνίεζεο ή ηδησηηθνπνίεζεο. πκθσλψ φηη ε εζληθνπνίεζε έρεη
λα θάλεη κε ηηο αξηζηεξέο θπβεξλήζεηο ε ηδησηηθνπνίεζε κε ηηο δεμηέο. Να ζπδεηήζνπκε ηνλ ηξφπν κε
ηνλ νπνίν ζα γίλεη. Σν δεκφζην ιέεη ζα θαηέρεη ηνπιάρηζηνλ ην 50% ζπλ κία θαη ην ππφινηπν 20% ε
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ΚΔΓΔ, θαζψο θαη ην αξρηθφ θεθάιαην ην νπνίν ζα είλαη 5.000.000€, ην νπνίν ην ζεσξψ πνιχ κηθξφ γηα
φιε απηή ηελ εθκεηάιιεπζε. Σν ζεκείν πνπ ιέεη φηη ην δεκφζην δελ ζα θαηέρεη ιηγφηεξν απφ ην 50%,
δελ αλαθέξεη φκσο πνπζελά πνην ζα είλαη ην ειάρηζην πνζνζηφ πνπ ζα ηεξεί ε ΚΔΓΔ. Άξα, ε
ηδησηηθνπνίεζε ε νπνία θαη εγψ πηζηεχσ φηη ζα αθνινπζήζεη ζα γίλεη κε κηα αχμεζε κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ, ζηελ νπνία αχμεζε ηερληθά δελ ζα κπνπλ ην Διιεληθφ Γεκφζην θαη ε ΚΔΓΔ γηαηί ζα
κηθξχλεη ην πνζνζηφ ηνπο θαη ζα ην πάξνπλ νη ηδηψηεο. Θα πξέπεη λα θαηαγξαθεί απηφ ζην ςήθηζκα.
‘Γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνύ ηεο ε ΙΠΔ ελεξγεί κε ηξόπν αλεμάξηεην θαη επηρεηξεκαηηθό…
δεκηνπξγία εζόδσλ ηα νπνία θαηαλέκνληαη ζύκθσλα κε ηνλ παξόληα λόκν..’ θάηη ηέηνην θαηά ηελ δηθή
κνπ άπνςε δελ ζπκβαίλεη γηαηί παξαθάησ ιέεη ην εμήο ‘ ε δηνίθεζε, ε δηαρείξηζε… αλαηίζεηαη θάζε
θνξά ζηελ ΙΠΔ κε απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ..’ θαη παξαθάησ ιέεη φηη αθφκα θαη ην ηίκεκα πνπ ζα
θαηαβάιεη ε ΙΠΔ ζηνπο Γήκνπο ζα πξνθχπηεη πάιη κε Τπνπξγηθή απφθαζε, άξα νη Γήκνη νχηε μέξνπλ
ηη ζα εηζπξάμνπλ νχηε πφηε. Χο παξάηαμε ζαθψο θαη ιέκε φρη ζηελ ζχζηαζε ζηεο ΙΠΔ αιιά θαη ζε φια
ηα κειινληηθά δεηήκαηα παξαρσξήζεσο. Θα αλαθεξζψ φκσο ζην πσο ζα έπξεπε λα ιεηηνπξγνχκε θαη
ην πψο ιεηηνπξγνχκε ζήκεξα. Χο πφηε ζα θάλνπκε φινη καο φηη δελ ζπκβαίλεη ηίπνηα. Γελ αλαθέξνκαη
κφλν ζε εζάο θ. Γήκαξρε αιιά θαη φινπο ηνπο πξνεγνχκελνπο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ απηή ηελ
επηρείξεζε γηα λα εθπιεξψζνπλ ηηο πξνεθινγηθέο ηνπο δεζκεχζεηο θαη λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηηο
επφκελεο εθινγηθέο ηνπο κάρεο, έκκεζα βέβαηα κε ηελ κνξθή δηκήλσλ. Οη δεκίεο πνπ παξνπζηάδεη ε
επηρείξεζε θάζε ρξφλν είλαη ηεξάζηηεο δελ αλαινγνχλ ζηελ κνξθή πνπ παξνπζηάδεηαη. Πξνέθπςαλ
πνηέ θέξδε απφ απηή ηελ επηρείξεζε ηα νπνία δηνρεηεχηεθαλ , φρη γηα λα γίλνπλ έξγα ζε φιν ηνλ δήκν,
αιιά ζηηο άκεζα ελδηαθεξφκελεο ηνπηθέο θνηλφηεηεο; Αληίζεηα φηη νηθνλνκηθφ φθεινο πξνθχπηεη απφ
απηή ηελ επηρείξεζε εκείο επηιέγνπκε λα ην θάλνπκε δίκελα. Αλ ζήκεξα θάπνηνο εμέθξαδε ηελ
επηζπκία λα αγνξάζεη ηα ινπηξά – ρσξίο λα πξνβνθάξεη θαλείο απηφ πνπ ζα πσ- πνην ηίκεκα
θαληάδεζηε ζα ζαο πξφηεηλε γηα ηελ αγνξά; Ξέξεηε ηη ζα θνηηνχζε απηφο πνπ ζα ήζειε λα αγνξάζεη;
Σηο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο κε ηα θέξδε θαη ηα πάγηα. Σν ηίκεκα ζα ήηαλ κεδακηλφ. Θα πξέπεη ινηπφλ
λα δνχκε πνην είλαη ην ζσζηφ κνληέιν δηνίθεζεο, θαζφηη ζην ςήθηζκα ιέηε φηη ην κνληέιν δηνίθεζεο
είλαη πεηπρεκέλν. πγρσξήζηε κε αιιά ην κνληέιν δηνίθεζεο είλαη απνδεδεηγκέλα απνηπρεκέλν.
Πξψηα, ινηπφλ, πξέπεη λα δνχκε πσο ζα απμήζνπκε ηα έζνδα θαη δεχηεξνλ πσο ζα δηνρεηεπηνχλ απηά
ηα έζνδα απφ ηα θέξδε ζηνλ Γήκν. Σφηε ζα απνηεινχλ ηελ αηκνκεραλή ηεο αλάπηπμεο. Απηφ πνπ
ζήκεξα κπνξεί λα θαίλεηαη πξναηξεηηθφ κεηά απφ ρξφληα κπνξεί λα είλαη ππνρξεσηηθφ. Σφηε ηη ζα
θάλνπκε ζπιιαιεηήξηα αλ ζήκεξα θάλνπκε ςεθίζκαηα; Γελ πξέπεη λα ππάξρνπλ επηρεηξήκαηα κε
νηθνλνκηθνχο φξνπο, ψζηε λα πάκε ζηελ Αζήλα θαη λα πνχκε φηη απηφ πνπ εζείο ζέιεηε λα θάλεηε δελ
καο θαιχπηεη γηαηί ηα θέξδε είλαη πνιχ κεγαιχηεξα θαη εζείο δελ κπνξείηε λα ηα πξνζθέξεηε θαη απηφ
πνπ ζθέθηεζηε λα θάλεηε εκείο ην θάλακε πξηλ απφ εζάο. Σν επηρεηξείλ απηφ ζεκαίλεη. Με κηα
θνηλνηηθή νδεγία κπνξεί θάπνηα ζηηγκή λα βγεη αθαηάιιειν θάηη θαη κε κηα νδεγία ηα Λνπηξά λα
θιείζνπλ. Απηφ ην έρνπκε ζθεθηεί; Γελ έρεη γίλεη πνηέ αλάιπζε ησλ θηλδχλσλ πνπ κπνξεί λα έξζνπλε.
Πάκε κε απηφκαην πηιφην. Γίλεη έζνδα αιιά φρη θέξδε γηαηί εκείο ην επηιέγνπκε. Απηφ πνπ πξέπεη λα
θξαηήζνπκε απφ απηφ ην ζρέδην λφκνπ είλαη ην εμήο, ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πνπ απηνί ζθέθηνληαη
λα νξίζνπλ, φπσο ιέεη ην λνκνζρέδην, ‘..δηνξίδνληαη πξόζσπα κε επηζηεκνληθή θαηάξηηζε,
επαγγεικαηηθή επάξθεηα θαη αμηνπηζηία κε πςειό επίπεδν ηερλνγλσζίαο θηι...’ Θεσξείηαη φηη απηνί πνπ
ηα ζθέθηεθαλ απηά, δελ ζθέθηεθαλ νξζά; Δίλαη κνλφδξνκνο ε αιιαγή ηνπ κνληέινπ δηνίθεζεο. αο ην
είπα θαη ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ρσξίο λα ζέισ λα πξνζβάιισ θαλέλαλ, Γηεπζπληήο θαη εληεηαικέλνη
χκβνπινη, κπνξεί λα είλαη πνιχ θαινί ζε δνπιεηέο πνπ θξίλεηαη εζείο, αιιά απηνί πνπ απνθαζίδνπλ
γηα ηελ ηχρε ησλ Λνπηξψλ θαη κηιάσ γηα ηελ ζέζε ηνπ Γηεπζπληή ή θάπνησλ ζπλεξγαηψλ ζα πξέπεη λα
είλαη εμεηδηθεπκέλνη θαη λα καο δψζνπλ απηνί ηα θψηα λα πάκε κπξνζηά. Όζν αθνξά ην ζέκα ηνπ
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Γηεπζπληή δεζκεπηήθαηε ζηελ αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, αιιά δελ ην έρεηε θάλεη κέρξη
ηψξα. Γψζηε κε απεπζείαο αλάζεζε ζε έλαλ ζπλεξγάηε λα θάλεη κηα κειέηε πνηεο είλαη νη δπλαηφηεηεο
ηεο θαη πσο κπνξνχκε λα θηάζνπκε ζε έλα ζηφρν πνπ ζα νξίζεηε εζείο. Αλ ζαο ιέεη θάηη δηαθνξεηηθφ
απφ απηφ πνπ ιέσ εγψ ηφηε είκαη εδψ λα ζαο δεηήζσ θαη ζπγγλψκε θαη λα ην δνχκε απφ ηελ αξρή.
Ννκίδσ φηη έηζη φπσο δηακνξθψλνπκε ην Γ ηα ηειεπηαία ρξφληα κφλν πίζσ πάκε ηελ επηρείξεζε θαη
φρη κπξνζηά. Κιείλνληαο λα πσ φηη ηα δχζθνια δελ έρνπλ έξζεη αθφκα θαη αλ αληηδξάηε κε έλα
ςήθηζκα ζηα εχθνια ηφηε ζηα δχζθνια ηη ζα θάλεηε; Διπίδσ ή λα αιιάμεηε κπαιά ή ηελ ηχρε ησλ
Λνπηξψλ λα ηελ έρνπλ άηνκα πνπ ζα κπνξνχλ ζε απηά πνπ πξνείπα λα αληαπεμέιζνπλ.»
Καηόπηλ ηνλ ιόγν έρεη ν θ. Τζαξθληάο Πέηξνο: « Καιεζπέξα ζε φινπο, λνκίδσ φηη απηή ηε ζηηγκή
ην θπξίαξρν κέιεκα καο είλαη πνηεο ζα είλαη νη επφκελεο θηλήζεηο καο, κε μερλψληαο θαη ην ηη έρεη
πξνεγεζεί, πνηα δηαδηθαζία αθνινπζήζεθε αιιά θαη ηα πνιηηηθά κελχκαηα πνπ ππάξρνπλ πίζσ
απφ ην ζρέδην λφκνπ. Ξεθαζαξίδσ φηη ζήκεξα ππήξμαλ ιάζε θαη παξαιείςεηο ζηνλ ηξφπν πνπ
θηλήζεθαλ νη δηαδηθαζίεο θαη έγηλε ε ελεκέξσζε. Θα έπξεπε κε ηελ νκφθσλε βνχιεζή καο απηφ ην
ζρέδην λφκνπ λα πάεη πίζσ θαη λα κε βγεη θαλ ζην gov παξφηη ε δηαβνχιεπζε μεθίλεζε κε ηελ
έγθξηζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ θαη κε πεξηζζφηεξε δχλακε λα ζπδεηήζεη ηελ απφζπξζε
απηνχ ηνπ λνκνζρεδίνπ ζηελ ζπλάληεζε κε ηνλ Τπνπξγφ. Απφ φζν είδα θαη απφ ηελ ζρεηηθή
αλάξηεζε ηνπ Βνπιεπηή θ. ηακελίηε κε ηνλ νπνίν ήηαλ καδί, ε ζέζε ησλ βνπιεπηψλ αιιά θαη ηνπ
πξνέδξνπ ηεο επηρείξεζεο είλαη λα εμαηξεζνχλ νη φζνη δελ ζέινπλ. Πάκε ζε κηα ινγηθή
θαηαθεξκαηηζκνχ ηεο αληίδξαζεο ζε απηφ πνπ πάεη ε θπβέξλεζε λα πξνσζήζεη. Θεσξψ φηη πξέπεη
λα δεκηνπξγεζεί έλα θνηλφ κέησπν αληίδξαζεο ζην νπνίν θαλείο δελ πεξηζζεχεη θαη ζα ήηαλ θαη
κηα πξφθιεζε γηα ηνλ Γήκαξρν λα δείμεη ηη ζεκαίλεη ζπλεξγαζία κε φινπο ηνπο ζπκβνχινπο θαη
παξαηάμεηο. ηελ αληίδξαζε απηνί πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ φινη. Γείηε ηη ζπκβαίλεη εδψ θαη έλα
ρξφλν κε ηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, ελψ είλαη αλνηρηέο δελ έρνπλ νχηε έλα πειάηε, δελ ππάξρεη
ηνπξηζηηθή αλάπηπμε φζν ηα Λνπηξά δελ ιεηηνπξγνχλ. Πξέπεη λα επηζεκάλνπκε, φζν αθνξά ηελ
θπβεξλεηηθή πνιηηηθή απφ ηελ νπνία μεθίλεζε ηελ αλαθνξά ηνπ θαη ν Γήκαξρνο θαη είλαη θαη ην
πξψην ζεκείν ζην νπνίν αλαθέξεηαη ην πξνο ςήθηζε ςήθηζκα, ε ζεκεξηλή θπβέξλεζε θάλεη απηά
ηα νπνία έρεη ππνζρεζεί. ε απηή ηελ πεξίπησζε κηιάκε γηα κηα ζηπγλή ηδησηηθνπνίεζε. Σν
θεθάιαην ησλ 5.000.000€ ππνθξχπηεη ηελ ηδησηηθνπνίεζε απηή, γηα απηφλ ηνλ ιφγν ην θεθάιαην
είλαη ηφζν κηθξφ. Δπίζεο, είλαη ελδεηθηηθφ ηεο πξνρεηξφηεηαο θαη ηνπ πξαγκαηηθνχ ζθνπνχ ηνπ
λνκνζρεδίνπ απηνχ ε πξφβιεςε λα θαηαζρεζεί θαη φιε ε γε πνπ απέρεη 1000 κέηξα απφ ηηο πεγέο.
Δίλαη θαλεξφο ν πξαγκαηηθφο ζθνπφο θαη ιαλζαζκέλε ε πξννπηηθή ηεο πξναηξεηηθήο ζπκκεηνρήο.
Θα ήζεια λα έρνπκε θαη ηελ ζέζε φισλ ησλ βνπιεπηψλ ηνπ Ννκνχ, εθηφο αλ ε ζέζε ηνπ θ.
ηακελίηε κε ηελ πξναηξεηηθή ζπκκεηνρή αθνξά θαη ηνπο ππφινηπνπο. Δχρνκαη ε αληίδξαζε ε
δηθή καο αιιά θαη ηνλ άιισλ θνξέσλ λα θέξνπλ ηελ θπβέξλεζε ζηελ ζέζε λα απνζχξεη ην ζρέδην
λφκνπ. Θεσξψ φηη πξέπεη λα γίλεη κηα ζπλάληεζε ησλ επηθεθαιήο θαη ε αληίδξαζή καο είλαη φηη
πξέπεη λα απνζπξζνχλ φια ηα άξζξα απφ ην 7-14.»
Η θ. Ακπάξε Γεωξγία ζέηεη έλα εξώηεκα ζρεηηθά κε ηελ ζεκεξηλή ζπλέιεπζε :« Θα ήζεια λα
δηεπθξηληζηεί αλ παξαθνινπζνχλ ηελ δηαδηθαζία ν Γηεπζπληήο ηεο ΑΔ θαη ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ θαη αλ είραλ πξνζθιεζεί λα ζπκκεηέρνπλ; »
Ο Πξόεδξνο θ .Βέζθνο ελεκεξώλεη ην ζώκα όηη ε πξόζθιεζε απεπζύλεηαη ζαθέζηαηα ζηνπο
κεηόρνπο ηεο επηρείξεζεο θαη όηη ε παξνπζία ηωλ κειώλ ζε πξνεγνύκελεο Σπλειεύζεηο είλαη
πάληνηε άηππε.
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Τνλ ιόγν έρεη ν θ. Πξνθνπίδεο Δπάγγεινο: «Να ζαο θαιεζπεξίζσ φινπο, ε θπβέξλεζε πξνζπαζεί
λα παξέκβεη ζηελ ιεηηνπξγία ησλ Λνπηξψλ κε ην ζρέδην λφκνπ ηνπ Τπ. Σνπξηζκνχ. Όπσο αλαθέξεηαη
ηφζν ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζε, φζν θαη ζην ζρέδην λφκνπ ε θπβέξλεζε επηρεηξεί λα θαηάζρεη ηηο
Ιακαηηθέο πεγέο απφ ηε ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Σν θξάηνο πξνζπαζεί λα εθαξκφζεη πνιηηηθέο νη νπνίεο
έρνπλ απνηχρεη ζηηο πιάηεο ησλ θνξνινγνπκέλσλ πνιηηψλ. Η πνιηηεία αληί λα έξζεη αξσγφο ζηελ
πξνζπάζεηα ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη λα πξνρσξήζεη ζε λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο πνπ ζα
επηθέξνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ Λνπηξνπφιεσλ, έξρεηαη θαη ηνπο αθαηξεί πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Γηάβαζα
κε πξνζνρή ην ζρέδην λφκνπ, είλαη έλα γεληθφινγν θείκελν, κηα έθζεζε ηδεψλ θαη απηφ πνπ κε
αλεζπρεί πεξηζζφηεξν είλαη φηη δελ αλαθέξεη ζπγθεθξηκέλα απηά πνπ ζέιεη λα θάλεη ε θπβέξλεζε.
Όιν ην κπζηηθφ βξίζθεηαη ζε έλα ζεκείν ηεο αηηηνινγηθήο έθζεζεο πνπ δελ καο έρεη απνζηαιεί,
βξίζθεηαη φκσο ζην δηαδίθηπν. Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε θαηαγξαθή ησλ πθηζηάκελσλ πεγψλ ηεο ρψξαο
κε εληαίν ζχκθσλν ζχζηεκα θαη ζχκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο επηζηεκνληθέο κεζφδνπο, ψζηε λα
θαηαζηεί δπλαηή ε αμηνπνίεζή ηνπο ε πξνζέιθπζε επελδχζεσλ, κε βάζεη αθξηβή επηζηεκνληθά
δεδνκέλα. Άξα ην δεηνχκελν είλαη φπσο εηπψζεθε θαη απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο νκηιεηέο, θαη ηνλ
επηθεθαιήο ηνπ ζπλδπαζκνχ καο ε πξνζέιθπζε επελδχζεσλ. Φάζθεη θ αληηθάζθεη φκσο ε
θπβέξλεζε, απφ ηε κηα ζέιεη λα πξνζειθχζεη επελδχζεηο πξνθεηκέλνπ λα αηηηνινγήζεη ηελ λνκνζεηηθή
παξέκβαζε θαη απφ ηελ άιιε κηιάεη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ Ιακαηηθψλ πφξσλ. Αιήζεηα πξνζηαζία ζα
έξζεη απφ ηνπο επηρεηξεκαηίεο πνπ κνλαδηθφ ζηφρν έρνπλ ηελ επίηεπμε θέξδνπο; Μήπσο ε θπβέξλεζε
έρεη ζπκθσλήζεη κε ζπγθεθξηκέλνπο επηρεηξεκαηηθνχο θχθινπο; Αλ ιάβνπκε ππφςε καο ηα
δεκνζηεχκαηα φηη ήδε ην ΣΑΙΠΔΓ πξνζπαζεί λα βξεη επελδπηέο γηα λα αμηνπνηήζεη 4 κεγάιεο πεγέο,
ζα έιεγα φηη δελ είλαη καθξηά ε δηθή καο ε ζεηξά. Καινχκαζηε ζήκεξα απφ ηελ Γεκνηηθή αξρή ρσξίο
θακία πξφηαζε θαη θαλέλα ζρέδην γηα ηελ επφκελε κέξα γηα έλα θχθιν πξψησλ αληηδξάζεσλ γηα λα κε
γίλεη ην ζπγθεθξηκέλν ζρέδην λφκνο ηνπ θξάηνπο. Πεγαίλνπκε σο πξφβαηα επί ζθαγή; Έρνπκε
ζεκαληηθά ζηνηρεία ζην νπινζηάζηφ καο, φπσο λα εμαηξεζνχκε απφ ην άξζξν 8 παξ. 1 , ην νπνίν
αλαθέξεηαη ζηελ ζχζηαζε ηεο ΙΠΔ. Έρνπκε μεθάζαξν ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο, ζηε Λνπηξφπνιε ην
νπνίν έρεη νξηζηεί επί δεκνηηθήο αξρήο ηνπ θ. Υαηδεδεκεηξίνπ θαη κε πξφεδξν ησλ Λνπηξψλ ηνλ
ηαχξν Κνθηεξφ ην 1999-2002. Δπηπιένλ ην βηβιίν ηεο θ. Παπαδάθε θάλεη κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή θαη
έρεη πινχζην θσηνγξαθηθφ πιηθφ, γηα απηφ θαιψ θαη φινπο λα ην δηαβάζνπλ, γηα ην πνηα ήηαλ ε
θαηάζηαζε ηφηε. Απφ ηα μχιηλα παξαπήγκαηα θαη ηηο ππνηππψδεηο εγθαηαζηάζεηο έσο ηελ ζχγρξνλε
πξαγκαηηθφηεηα, ηεξάζηηεο αιιαγέο πνπ έγηλαλ κε ηδξψηα θαη αίκα ησλ θαηνίθσλ ηνπ Λνπηξαθίνπ θαη
φιεο ηεο επαξρίαο. Λέκε φρη ζε θάζε παξαρψξεζε θαη δηακνξθψλνπκε ην νπινζηάζηφ καο απέλαληη
ζην πξνο ςήθηζε ζρέδην λφκνπ.»
Σηελ ζπλέρεηα ηνλ ιόγν έρεη ν θ. Γεωξγίνπ Χξήζηνο:« Καιεζπέξα, ζα είκαη ζχληνκνο άθνπζα
φιεο ηηο ηνπνζεηήζεηο θαη ζπκθσλψ ζε πνιιά ζεκεία, βιέπσ φηη είλαη κηα ζηηγκή γηα λα ελψζνπκε
φινη ηηο θσλέο καο. Άθνπζα πνιχ πξνζεθηηθά ηνλ θ. Υαηδεδεκεηξίνπ θαη ζπκθσλψ φηη δελ πξέπεη
λα ππάξμνπλ βηαζχλεο γηα ην φθεινο ηεο Λνπηξφπνιεο. Άθνπζα θαη ηνλ θ. Μπίλν θαη ζπκθσλψ
απφιπηα ζε φια φζα έρεη αλαθέξεη θαη γηα ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηεο Λνπηξφπνιεο, ελφο
ζχγρξνλνπ ηξφπνπ δηαρείξηζεο, φπσο είπε ν θ. Παξνχηνγινπ. Απηφ πνπ ζέισ λα αλαθέξσ είλαη φηη
ε θπβέξλεζε δελ ζέιεη λα εζληθνπνηήζεη ή θξαηηθνπνηήζεη ηα Λνπηξά αιιά λα πξνρσξήζεη ζηελ
ηδησηηθνπνίεζή ηνπο. Απηφ δελ πξέπεη λα ην αθήζνπκε λα πεξάζεη, πξέπεη φινη λα αγσληζηνχκε
καδί, γηα λα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί ε Λνπηξφπνιε ζηα ρέξηα ηνπ Γήκνπ θαη φια φζα ιέεη ην
ζρέδην λα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κε ην λα ηα δηαρεηξίδεηαη ν Γήκνο. Γειαδή ν θχξηνο κέηνρνο λα
είλαη ν Γήκνο κε έλα ζχγρξνλν ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη αλ ε πνιηηεία ζέιεη λα ζπλεηζθέξεη λα κπεη
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ζηελ δηαδηθαζία λα ρξεκαηνδνηεί ηέηνηνπ είδνπο ελέξγεηεο θαη φρη κε λνκνζρέδηα λα αξπάδεη ηελ
πεξηνπζία ηνπ Γήκνπ, πεξηνπζία ε νπνία απνηειεί ζεκαληηθφ έζνδν ηνπ Γήκνπ κεηά απφ ηφζνπο
αγψλεο ησλ θαηνίθσλ ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο.»
Έπεηηα ηνλ ιόγν έρεη ν θ. Κεηηθίδεο Ιωάλλεο:« Καιεζπέξα θαη απφ κέλα, έλα πνιχ ζεκαληηθφ
γεγνλφο ήηαλ ε αθνξκή λα ζπγθεληξσζνχκε θαη λα ελψζνπκε ηηο θσλέο καο θαη λα ζπληνλίζνπκε
ηηο δξάζεηο καο απέλαληη ζε κηα αδηθία πνπ γίλεηαη εηο βάξνο νιφθιεξεο ηεο πεξηνρήο καο. Θα
ήζεια λα παξαθαιέζσ ηηο πνιηηηθέο δπλάκεηο λα κελ ζπαηαινχλ ηελ ελέξγεηά ηνπο ζε αλνχζηεο
θηλήζεηο εληππσζηαζκνχ, πξνζσπηθήο αλάδεημεο θαη επίξξηςεο επζπλψλ, δηφηη ςάρλνληαο ην
δέληξν ράλνπκε ην δάζνο. Παξαθαιψ λα δνχκε ηελ νπζία θαη λα κελ απνπξνζαλαηνιίζνπκε ηνλ
θφζκν. Σψξα μεθηλάεη κηα ζεηξά ζπδεηήζεσλ πνπ ζα γίλνπλ θαη πξάμεηο θαη δξάζεηο. Μαδί ζα ηα
απνθαζίζνπκε. Σνπνζεηήζεθαλ πξηλ ζεκαληηθνί άλζξσπνη πνπ δηαηέιεζαλ πξφεδξνη θαη δήκαξρνη
θαη πνιχ ζσζηά φζα εηπψζεθαλ γηα ηηο θηλήζεηο θαη ηηο δξάζεηο ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα
ζπκκεηέρνπλ θαη ηα επηκειεηήξηα θαη νη θνξείο. Απηφ πνπ επηρεηξείηαη είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ
πξνζβάιεη ηνλ ζεζκφ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο αιιά θαη ηελ ίδηα
ηελ επηρείξεζε ησλ Λνπηξψλ. Δκείο πξέπεη λα απέρνπκε απφ απηή ηελ δηαδηθαζία, πξφθεηηαη γηα
κηα Λνπηξφπνιε πνπ ιεηηνπξγεί ρξφληα κεηά απφ πνιινχο αγψλεο θαη παξεκβάζεηο. Υξεηάδνληαη
ήξεκεο θηλήζεηο κε ςπρξαηκία ψζηε λα είλαη θαίξηεο νη παξεκβάζεηο καο ζηα θέληξα απνθάζεσλ.
Γελ ζα αθήζνπκε λα γίλεη θακία πθαξπαγή.»
Τνλ ιόγν έρεη ν θ. Αζβεζηόπνπινο Γεκήηξηνο:« Γελ ζα έπαηξλα ηνλ ιφγν γηαηί είκαη
ελαξκνληζκέλνο κε ηελ ζέζε ηνπ θ. Υαηδεδεκεηξίνπ θαη ζηελ ζηξαηεγηθή θαη ζηηο αξρέο. Μνπ
θέληξηζε φκσο ην ελδηαθέξνλ απφ φιεο ηηο ζσζηέο ηνπνζεηήζεηο πνπ πξνεγήζεθαλ θαη επεηδή ζηα
δχζθνια ελψλνληαη φια, δηαπηζηψλσ θαη εγψ κηα έλσζε θαη πξέπεη λα έρνπκε ζχκπλνηα θαη λα
είκαζηε ελσκέλνη. Πξέπεη λα απνθαζίζνπκε λα θηλήζνπκε κηα δηαδηθαζία ζηελ θνηλσλία γηα λα
αθπξσζεί ν λφκνο απηφο. Θέισ λα θάλσ δχν κηθξέο παξαηεξήζεηο. Δίλαη ππνρξέσζε ηνπ
Γηεπζπληή ησλ Λνπηξψλ λα αθνχεη θαη λα ζπκκεηέρεη, λα εξσηείηαη θαη λα απαληάεη θαη
πεξηζζφηεξν είλαη δηθή ηνπ ππνρξέσζε παξά δηθή καο, ην Γηνηθεηηθφ ζπκβνχιην είλαη
ππνρξεσκέλν λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζε φηη δηαδξακαηίδεηαη. Θεσξψ φηη πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ
απηνί νη ζεζκηθνί άλζξσπνη πνπ ηνπο έρεη ηνπνζεηήζεη εθεί θάπνηνο λα δηνηθνχλ. Δπίζεο λα θάλσ
κηα παξαηήξεζε ζε θάπνηνλ ζπλάδειθν, αλ έπξεπε λα πνχκε θάηη γηα ηα Λνπηξά ζα ηα πνχκε ζε
άιιν ρξφλν φρη ελ κέζσ απηήο ηεο ηξηθπκίαο ή έπξεπε λα ηα πνχκε έλα ρξφλν πξηλ φηαλ ε
ζχκπξαμε ήηαλ κεηαμχ δχν παξαηάμεσλ θαη μέξακε ηνλ ηξφπν δηνίθεζεο. Απηή ε θξίζε είλαη πνιχ
ζεκαληηθή θαη θαζαξά πνιηηηθή. Γέρνκαη ηηο παξαηεξήζεηο φισλ ησλ νκηιεηψλ, ζα ήζεια φκσο λα
εζηηάζσ ην ελδηαθέξνλ κνπ ζην εμήο, ήκνπλ ζίγνπξνο φηη κε ηηο βαζηθέο αξρέο απηήο ηεο
θπβέξλεζεο ζα αθνινπζνχζε απηή ε ηξηθπκία. Η θπβέξλεζε δελ ειπίδεη θάηη απφ ηελ
απηνδηνίθεζε αιιά ηελ ππνβαζκίδεη. Ννκίδσ φηη είλαη ζπλέρεηα κηαο κλεκνληαθήο ππνρξέσζεο.
Άιισζηε ζπκάκαη θαη ηνλ Φνχρηει, θαηά ηελ επίζθεςή ηνπ ζηελ Αικσπία, ηνλ νπνίν ηνλ πήγακε
ζε φια ηα θαιά ηεο πεξηνρήο. Πηζηεχσ φηη ζα αθνινπζήζεη ηδησηηθνπνίεζε θαη κάιηζηα ζέιεη λα
πάξεη απηέο πνπ έρνπλ αμία. Δίκαη πξνβιεκαηηζκέλνο κε ηηο ζπζθέςεηο, ζεσξψ φηη έπξεπε λα
ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα εθφδηα γηα λα κελ πεξάζεη ν λφκνο. Καη κφλν ε απφζηαζε ησλ 1000κ. , πνπ
αλαθέξεηαη ζην λνκνζρέδην είλαη κέρξη ην Λνπηξάθη, άξα θαηαιαβαίλεηε ηη κεγάιεο αμίαο πεξηνρή
ζέιεη λα πάξεη ην θξάηνο. Αλ ηνλ ηφπν καο ηνλ πάξεη θάπνηνο άγλσζηνο απφ καθξηά ζα ηνλ
αμηνπνηήζεη κφλν γηα ηα δηθά ηνπ ζπκθέξνληα θαη δελ ζα θνηηάμεη λα βνεζήζεη ηελ ηνπηθή
θνηλσλία. Όιε ε Αικσπία θεξδίδεη απφ ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ Ιακαηηθψλ Πεγψλ. Να
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ζπκπιεξψζσ φζν κνπ επηηξέπεηε θάηη ζην ηερληθφ κέξνο ηεο δηακαξηπξίαο, λα ζπγθαιέζνπκε έλα
δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην γξήγνξα κε ηνλ πεξηθεξεηάξρε, αληηπεξηθεξεηάξρε, ηνπ πεξηθεξεηαθνχο
ζπκβνχινπο λα καο εμεγήζνπλ γηα πνην ιφγν ην θάλνπλ, ηη ζεηηθά ζηνηρεία ζα έρνπλ νη θάηνηθνη
ηεο Αικσπίαο κέζα απφ απηφ; Αο καο πνπλ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα δελ δνπιεχεηε θαιά είηε γηα ηα
νηθνλνκηθά ζαο, είηε γηαηί ραιάηε ην πεξηβάιινλ θηι. Θέισ ηελ επίζεκε δέζκεπζε φισλ ησλ
βνπιεπηψλ φηη δελ ζα ςεθίζνπλ απηφ ην λνκνζρέδην. Θεσξψ φηη νη ηέζζεξηο επηθεθαιήο ζα
ζπγθεληξσζείηε άκεζα θαη λα δεζκεχζνπκε επίζεκα ηνπο βνπιεπηέο φηη δελ ζα ην ςεθίζνπλ.»
Ο πξόεδξνο δίλεη ηνλ ιόγν ζηελ Πξόεδξν ηνπ Σπιιόγνπ ελνηθηαδνκέλωλ δωκαηίωλ Λνπηξαθίνπ
θ. Παζόε:« Καιεζπέξα ζε φινπο, επραξηζηνχκε πνιχ, πξέπεη λα είκαζηε φινη ελσκέλνη ζε απηή
ηελ δχζθνιε ζηηγκή ηα Λνπηξά πξέπεη λα πξνζηαηεπηνχλ, θαζψο απνηεινχλ φπσο απνδείρζεθε
θαη ηελ πεξίνδν covid ηνλ ππξήλα ηεο νηθνλνκίαο ηεο πεξηνρήο. Με ηελ ηδησηηθνπνίεζε ησλ
Λνπηξψλ ιαλζαζκέλα πηζηεχνπλ θάπνηνη φηη ζα αλαπηπρζεί ε ηνπηθή θνηλσλία. Αληηζέησο, ε
κνλαδηθή αλάπηπμε ζα είλαη ππέξ ηνπ ηδηψηε επελδπηή, ν νπνίνο ζα πξνζπαζήζεη λα θαιχςεη φιεο
ηηο αλάγθεο ησλ ηνπξηζηψλ, φπσο δηακνλή, θαγεηφ, δηαζθέδαζε κέζα ζηα Λνπηξά. Έηζη ζα
πιεγνχλ άκεζα ην Λνπηξάθη θαη έκκεζα ε επξχηεξε πεξηνρή ηεο Αικσπίαο, φπσο πξνκεζεπηέο,
εκπεηξνηέρλεο, ει. Δπαγγεικαηίεο, νηθνδνκηθά πιηθά θ.ά. Να ζπκπιεξψζνπκε φηη ε ζπλερήο
ελεκέξσζε γηα ηα πξνβιήκαηα απφ ηνπο επαγγεικαηίεο πξνο ηελ Γεκνηηθή επηρείξεζε δελ
κεηαθξάδεηαη ζαλ αληθαλφηεηα ηνπ δήκνπ λα δηαρεηξηζηεί ηα πξνβιήκαηα ησλ Λνπηξψλ, έηζη
ψζηε λα απνδερηνχκε εχθνια έλαλ επελδπηή. ε πεξίπησζε πνπ παξζεί ε ζπγθεθξηκέλε απφθαζε
ζα είλαη θαηαζηξνθηθφ γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία. Η θπβέξλεζε νθείιεη λα αθνχζεη ηνλ θφβν θαη
ηελ αγσλία γηα ηελ επαγγεικαηηθή θαη πξνζσπηθή επηβίσζε ησλ κηθξνκεζαίσλ νηθνγελεηαθψλ
επηρεηξήζεσλ, θαινχκε ηνπο Γεκάξρνπο πνπ ζηελ επηθξάηεηά ηνπο έρνπλ Ιακαηηθέο Πεγέο θαη ηνπο
βνπιεπηέο φισλ ησλ παξαηάμεσλ λα κελ ςεθίζνπλ απηφ ην λνκνζρέδην. Δίκαζηε ζχκθσλνη γηα
ηελ ζεκεξηλή ζαο ςεθνθνξία θαη φηη ρξεηαζηείηε είκαζηε δίπια ζαο. Δπραξηζηνχκε πνιχ απφ ην
Πφδαξ»
Ο Ππόεδπορ κ. Βέζκορ :« Δπραξηζηνχκε ηελ θ . Παζφε γηα ηελ παξέκβαζή ηεο, ηελ ζεσξνχκε
ζεκαληηθή θαη επνηθνδνκεηηθή ηνλ ιφγν έρεη ν θ. Μνζράθεο αληηπξφεδξνο ηεο έλσζεο Ξελνδφρσλ
καδί κε ηνλ Πξφεδξν Ξελνδφρσλ».
Ο κ. Μοζσάκηρ Φώηηρ:« Καιεζπέξα θαη απφ κέλα, επραξηζηψ πνπ κνπ δίλεηαη ηελ δπλαηφηεηα
λα κηιήζσ. Σν ζέκα είλαη πνιχ ζνβαξφ. Μηιάκε γηα αξπαγή ηεο ηνπηθήο, νηθνλνκηθήο πεξηνπζίαο
καο θαη ηνπ κέιινληνο ησλ παηδηψλ καο. Όινη καο έρνπκε βάιεη ην ιηζαξάθη λα θηάζνπλ ηα
Λνπηξά ζε απηφ ην επίπεδν θαη ε θπβέξλεζε είλαη ζαλ λα καο ιέεη φηη είζηε αλίθαλνη λα πάηε
πεξαηηέξσ ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε απηνχ ηνπ ηφπνπ. Πξνζπαζνχκε λα πξνιάβνπκε ηηο εμειίμεηο
θαη λα κελ ςεθηζηεί απηφ ην λνκνζρέδην. Θεσξψ φηη φινη καο έρνπκε θνηλφ ζηφρν ηελ επεκεξία
ηνπ ηφπνπ καο, ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί κηα επηηξνπή αγψλα, ε νπνία ζα δψζεη ηνλ αγψλα ηεο ζε
φια ηα επίπεδα κε φηη ρξεηάδεηαη γηα λα θαηαιάβνπλ φηη απηφ ην λνκνζρέδην δελ κπνξεί λα
πεξάζεη. Πξέπεη λα θαηαιάβνπκε φηη δελ είλαη ζέκα κφλν ηνπ Λνπηξαθίνπ αιιά φινπ ηνπ Γήκνπ.
Οη επηρεηξήζεηο ζην Λνπηξάθη απαζρνινχλ εξγαδφκελνπο, δίλνπκε ηξνθή 12 κήλεο ηνλ ρξφλν
είηε κέζσ ησλ εξγαδνκέλσλ καο είηε κέζσ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ επηρεηξήζεσλ. Μελ μερλάκε φηη
πιένλ δελ κπνξνχκε λα βαζηζηνχκε κφλν ζηελ αγξνηηθή παξαγσγή αιιά έρνπκε θηηάμεη έλα
κνληέιν ζην νπνίν ζπλδπάζακε ηελ αγξνηηθή νηθνλνκία κε ηνλ ελαιιαθηηθφ ηνπξηζκφ. Θέινπλ
νπζηαζηηθά λα θιέςνπλ ηελ πεξηνρή. Πξνζπάζεηεο αμηνπνίεζεο έγηλαλ κε άιιεο πεγέο κέζσ ηνπ
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ΣΑΙΠΔΓ ην νπνίν αλ ζπκάκαη έγηλε 7 θνξέο θαη δελ θαηέιεμαλ ζε απνηέιεζκα νη δηαγσληζκνί
ήηαλ άθαξπνη. Φηάζακε ζε απηφ ην επίπεδν θαη ηη ιέεη ε θπβέξλεζε είζηε αλίθαλνη λα πάηε
παξαπάλσ. Όπσο αλαθέξαηε φινη λσξίηεξα, φηαλ κηιάκε γηα έλα ρικ απφ ηηο ηακαηηθέο πεγέο
ζεκαίλεη φηη κπνξνχλ λα θάλνπλ φηη ζέινπλ ζε απηή ηελ απφζηαζε. Απηφ κε ππνβαζκίδεη ζαλ
άλζξσπν θαη επηρεηξεκαηία. Δίρα ελεκεξψζεη θαη ηνλ Γήκαξρν πξηλ 2 βδνκάδεο πεξίπνπ γηα ηελ
ζπλάληεζε πνπ είρακε κε ηνλ Τπνπξγφ, ζηελ νπνία πξνηείλακε θάπνηα πξάγκαηα αιιά δελ ππήξρε
ρξφλνο λα αλαιπζνχλ θαη ν Τπνπξγφο καο ελεκέξσζε φηη ππάξρεη έλαο 5εηήο ζρεδηαζκφο αιιά δελ
αλέθεξε ηίπνηα γηα απηφ ην ζρέδην πνπ πξφθεηηαη λα βγεη. Να κελ μερλάκε φηη ζην ΣΑΙΠΔΓ αλήθεη
θαη ην ρηνλνδξνκηθφ. Έρσ λα πσ ζε απηνχο πνπ ζεσξνχλ φηη νη πεγέο είλαη θαιχηεξα λα πάλε ζε
ηδηψηε, λα θαηαιάβνπλ φηη ηα Λνπηξά είλαη ζέκα Αικσπίαο. Απηφ πνπ πξνηείλνπκε είλαη ε
δεκηνπξγία κηαο επηηξνπήο, ζηελ νπνία ζα αλαθέξεη φηη φζνη ςεθίζνπλ απηφ ην λνκνζρέδην ζα
είλαη αλεπηζχκεηνη ζηνλ ηφπν καο. Γελ δερφκαζηε θινπέο. Αλ ζεσξείηαη ιχζε απηφ ην λνκνζρέδην,
εγψ πξνηείλσ κηα άιιε ιχζε, λα δεκηνπξγεζεί έλα γξαθείν ην νπνίν ζα αλαθέξεηαη ζηηο Ιακαηηθέο
πεγέο θαη ζα καο ζηείιεη έλαλ κάλαηδεξ, ν νπνίνο ζα είλαη ππάιιεινο ηεο Γεκνηηθήο επηρείξεζεο
θαη ζα καο βξίζθεη επξσπατθά πξνγξάκκαηα, εθζέζεηο θηι. Αλ ζέινπλ λα βνεζήζνπλ κπνξνχλ κε
απηφ ηνλ ηξφπν. Να αδξάμσ ηελ επθαηξία λα πσ θαη ην εμήο, φπσο έρεη πξνηαζεί θαη ζην παξειζφλ
ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην λα ππάξρνπλε έλαο εθπξφζσπνο απφ ηα Ξελνδνρεία, έλαο απφ ηα
Δλνηθηαδφκελα θαη έλαο απφ ηελ εζηίαζε. Να είζηε ζίγνπξνη φηη εκείο δξνχκε επηρεηξεκαηηθά θαη
ζα είκαζηε πνιχ επνηθνδνκεηηθνί ζε απηφ. Γελ ςεθίδνπκε ην λνκνζρέδην θαη φπνηνο ην θάλεη δελ
μαλαπαηάεη ζηελ Αικσπία. »
Ο θ. Θενδωξίδεο Αλαζηάζηνο ζέηεη ην εμήο εξώηεκα:« Ήζεια λα ξσηήζσ ηνλ θ. Μπάηζε,
επεηδή ζπλαληήζεθε θαη κε ηνλ Τπνπξγφ, αλ ζην λνκνζρέδην είλαη πξναηξεηηθφ ή ππνρξεσηηθφ λα
κπεη ε επηρείξεζε.»
Ο θ. Αβξακίθαο Σηέθαλνο αλαθέξεη:« Πξέπεη λα ζηξαθνχκε ζηελ άπνςε ησλ εθπξνζψπσλ ησλ
μελνδφρσλ θαη ησλ ελνηθηαδνκέλσλ δσκαηίσλ.»
Σηελ ζπλέρεηα ην ιόγν έρεη ν Πξόεδξνο ηεο επηρείξεζεο θ. Μπάηζεο Χξήζηνο:« Άθνπζα φιεο
ηηο απφςεηο, λα απαληήζσ ζε δηάθνξα εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ παξαπάλσ. Όπσο γλσξίδεηε ην
αλψηεξν φξγαλν ηεο επηρείξεζεο είλαη ε Γεληθή πλέιεπζε θαη γηα απηφ θιήζεθε. ίγνπξα
είκαζηε νη πξψηνη πνπ αληέδξαζαλ ζην λνκνζρέδην θαη ηελ αγάπε καο γηα ηα Λνπηξά ηελ
απνδείμακε φηαλ ηξέμακε λα εθδψζνπκε ην ΔΛ, γηα απηφ θαη ππάξρεη ε ζπλέρεηα απηήο ηεο
επηρείξεζεο. Παιεχνπκε ην λνκνζρέδην λα κελ ςεθηζηεί. ηελ Αζήλα δελ πήγα λα θσηνγξαθεζψ
αιιά πήγα σο έλαο ζηγφκελνο πξφεδξνο κηαο επηρείξεζεο γηα ηελ νπνία φινη έρνπκε καηψζεη.
Δίκαζηε εδψ γηα λα αληηδξάζνπκε απέλαληη ζε απηή ηελ θίλεζε. ρεηηθά κε ην ςήθηζκα ζα γίλεη
κηα ζπλελλφεζε κε ηνπο αξρεγνχο ψζηε λα ζπκπεξηιεθζνχλ νη πξνηάζεηο ηνπο θαη λα ην
εκπινπηίζνπκε. Η μέλε ηδησηηθή πξσηνβνπιία είλαη πνπ καο ελνριεί θαη πξνβιέπεηαη απφ ην
λνκνζρέδην. Η ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε δελ γίλεηαη γηα εζσηεξηθή πνιηηηθή θαηαλάισζε. Δίκαζηε
εδψ γηα λα έρνπκε έλα θνηλφ ςήθηζκα θαη λα πάκε παξαθάησ. Γελ βξήθα ηίπνηα ζεηηθφ ζε απηφ ην
λνκνζρέδην θ. Αζβεζηφπνπιε. ην εξψηεκα ζαο θ. Θενδσξίδε εκείο ζε θακία πεξίπησζε δελ
ζέινπκε λα είλαη νχηε πξναηξεηηθφ νχηε ππνρξεσηηθφ, δελ ζέινπκε λα πεξάζεη θαζφινπ ην
λνκνζρέδην. Έγηλε έλαο δηάινγνο κε ηνλ Τπνπξγφ, δελ ζπκθσλήζεθε ηίπνηα. Η νπζία είλαη φηη
ζπκθσλνχκε ζηελ απφζπξζε ηνπ λνκνζρεδίνπ. »
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ηελ ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο αλαγηγλψζθεη θαη ην ςήθηζκα ηνπ ΓΙΠΔ, κε ην νπνίν απνξξίπηεηαη ην
παξφλ λνκνζρέδην.
Ο πξφεδξνο θ. Βέζθνο αλαθέξεη φηη ην ςήθηζκα ζα εκπινπηηζηεί κε ηηο πξνηάζεηο ησλ παξαηάμεσλ
θαη επαγγεικαηηψλ θαη ζα δειψλεη ηελ ζέζε ηεο επηρείξεζεο απέλαληη ζην λνκνζρέδην, ψζηε λα
πξνσζεζεί ζηνπο αξκφδηνπο. Μεηά απφ απηή ηελ πξψηε ζέζε ηεο επηρείξεζεο ζα κπνξνχζε λα
ζπγθξνηεζεί κηα επηηξνπή ε νπνία ζα ζπληνλίδεη ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο, αθνχ εγθξηζεί απφ
επφκελν δεκνηηθφ ζπκβνχιην.
Τνλ ιόγν έρεη ν θ. Τζαξθληάο:« Ννκίδσ φηη πξέπεη λα γίλεη ζαθέο φηη ην ςήθηζκα πνπ ζα
πξνσζεζεί ζα είλαη απνηέιεζκα φισλ ησλ παξαηάμεσλ, θαζψο ζα είλαη κηα ιακπξή επθαηξία λα
δείμνπκε φηη ζπγθξνηνχκε έλα εληαίν κέησπν.»
Ο θ. Παξνύηνγινπ:« Παξφιν πνπ πξνθιήζεθα επί πξνζσπηθνχ απφ Γεκνηηθφ ζχκβνπιν ζα ήζεια
λα πσ φηη πνηέ δελ κηιάσ εηεξνρξνληζκέλα, εθφζνλ θαηαιήμακε φηη ζπκθσλνχκε θαη ραίξνκαη γηα
απηφ, φρη γηα εζσηεξηθή θαηαλάισζε αιιά γηα λα γίλεη ζαθέο ζην θφζκν, λα δείηε ην λνκνζρέδην
άξζξν 8 παξ.2 αλαθέξεη ΄..ζηελ ΙΠΔ δύλαηαη λα κεηαβηβάδνληαη, παξαρσξνύληαη ρσξίο αληάιιαγκα
δηθαηώκαηα ρξήζεο θηι…’, είλαη πξναηξεηηθφ. Μελ παξεξκελεχνπκε απηά πνπ αθνχκε.»
Ο θ. Χαηδεδεκεηξίνπ:« Πήξα πξψηνο ηνλ ιφγν θαη ζεβφκελνο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ήκνπλ ζαθήο
θαη πεξηεθηηθφο πάλσ ζην ζέκα ηεο ζπλέιεπζεο. Παξαθαιψ, φηαλ γίλεη ε απνκαγλεηνθψλεζε έρσ
θάλεη ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο , ηηο νπνίεο ζα ηηο έρεηε. Σν ςήθηζκα δελ ήηαλ ζέκα ηεο ζεκεξηλήο
ζπλεδξίαζεο, αιιά ε ζέζε ηεο επηρείξεζεο θαζψο ήηαλ έλα ζρέδην ςεθίζκαηνο ην νπνίν ν θ.
Πξφεδξνο έβγαιε ζηελ δεκνζηφηεηα, αιιά νχηε ην χθνο νχηε ε ινγηθή ηνπ καο βξίζθεη εληειψο
ζχκθσλνπο. ε πνιιά ζεκεία ζπκθσλνχκε αιιά ζε άιια δηαθσλνχκε θαη ζέινπκε απηφ ην
ςήθηζκα λα ζπλδηακνξθσζεί απφ φινπο, ψζηε λα εθθξάδεη ην ζχλνιν ησλ κεηφρσλ. ρεηηθά κε
απηφ πνπ αλέθεξε ν θ. Παξνχηνγινπ, φηη δχλαηαη λα ζπκκεηέρεη, δελ καο ιέεη ην άξζξν, πνηνο
απνθαζίδεη γηα ην δχλαηαη. Μπνξψ λα ζπκκεηέρσ αιιά δελ είλαη ζαθέο ζην λνκνζρέδην αλ
απνθαζίδεη ν θνξέαο ή ε θπβέξλεζε ή ην ππνπξγείν. Όπσο αλέθεξα ζηελ εηζήγεζή κνπ φιεο νη
πεγέο δελ είλαη ζην ίδην επίπεδν αλάπηπμεο, επνκέλσο δελ ππάξρεη νκνηφκνξθν ηνπίν θαη γίλνληαη
αλαθνξέο ζε αφξηζηεο εθθξάζεηο. Έθαλα ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο θαη ην ςήθηζκα πξέπεη λα
ζπλδηακνξθσζεί. »
Ο πξόεδξνο θ. Βέζθνο Γεκήηξηνο:« Όπσο αλέθεξα παξαπάλσ ην ςήθηζκα απφ αχξην ζα
ζπλδηακνξθσζεί κε ηηο πξνηάζεηο ησλ παξαηάμεσλ θαη επαγγεικαηηψλ θαη ζπκθσλήζακε ζα
πξνρσξήζνπκε ζηελ ζπγθξφηεζε ηεο επηηξνπήο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ δεηήκαηνο.»
Ο θ. Χαηδεδεκεηξίνπ Αζαλαάζηνο:« Δπηηξέςηε κνπ λα εθθξάζσ ηηο επηθπιάμεηο κνπ γηα ην πνηνο
ζα ζπκκεηέρεη ζε απηή ηελ επηηξνπή, γηαηί σο γλσζηφλ εκείο απνθιεηζηήθακε απφ ην δηνηθεηηθφ
ζπκβνχιην»
Ο θ. Μπίλνο Γεκήηξηνο:« Ο θ. Βέζθνο δήηεζε ηελ νκνζπκία απφ φιεο ηηο παξαηάμεηο, εκείο φπσο
είδαηε έρνπκε ηελ δηάζεζε λα ζπκβάινπκε θαη λα βνεζήζνπκε. Η ζνβαξφηεηα ηεο αληηπνιίηεπζεο
γηα λα ζπκβάιεη θάλεθε ζηελ ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε. αο είπα φηη πνιηηηθφ είλαη ην δήηεκα θαη έηζη
πξέπεη λα ην αληηκεησπίζνπκε. Καιφ είλαη λα ζπκφκαζηε ην νκφζπκνλ θαζψο νχηε ζην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην ζπκπεξηιεθζήθακε, νχηε πξηλ ην ηαμίδη ελεκεξσζήθακε. Δίδαηε φηη φινη νη κέηνρνη
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ηνπνζεηήζεθαλ ζην ςήθηζκα κε απνηέιεζκα λα αλαγθάδεζηε λα ην αιιάμεηε, γηαηί δελ
ηνπνζεηήζεθαλ λσξίηεξα, θαζψο εξρφκαζηε εθ ησλ πζηέξσλ λα δνχκε ην ςήθηζκα. Άθνπζα ηνπο
επαγγεικαηίεο, θ. Μνζράθε ν ζπλδπαζκφο καο είλαη εδψ θαη αλ ρξεηαζηνχλ νη παξαηηήζεηο φισλ
ησλ Γεκνηηθψλ ζπκβνχισλ ζα ηηο ππνβάιινπκε. Όινη καδί ζέινπκε λα πεηχρνπκε ην ζεηηθφ
απνηέιεζκα. Ο θ. Μεηζνηάθεο φηαλ επηζθέθζεθε ηελ Λνπηξφπνιε κνπ είπε φηη είκαζηε εδψ λα
βνεζήζνπκε λα ηελ θηάζεηε αθφκα πην ςειά, θάηη πνπ ζα πξέπεη λα επηθαιεζηείηε εθεί. Δπεηδή, ν
θ. Παξνχηνγινπ επεηδή ηνπνζεηήζεθε ζε θάπνηα δεηήκαηα ιεηηνπξγίαο, εγψ ζπκθσλψ θαη
βεβαίσο ππάξρνπλ παζνγέλεηεο εδψ θαη αξθεηά ρξφληα θαη πξέπεη λα ηα βειηηψζνπκε αλ θαη δελ
είλαη ε θαηάιιειε ζηηγκή. Με ηελ θηινινγηθή κνπ ηδηφηεηα πηζηεχσ ην δχλαηαη έρεη λα θάλεη κε ην
ρσξίο αληάιιαγκα. Σν θξάηνο θαη ε θπβέξλεζε έρνπλ Λνπηξνπφιεηο λα πεηξακαηηζηνχλ, νη νπνίεο
δελ αλήθνπλ ζηνπο Γήκνπο. Πνιιέο θνξέο είπα ζηνλ ΓΙΠΔ λα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ άιιν
ζχλδεζκν γηα ηηο πεγέο πνπ βξίζθνληαη ςειά. Πξσηαγσληζηήζεηε εζείο ζηηο ελέξγεηεο θαη
εμειίμεηο θαη εκείο είκαζηε εδψ»
Ο θ. Βέζθνο Γεκήηξηνο: «Να πσ ην εμήο επεηδή αλνίμαηε ηελ αηδέληα, φπσο θαη ν θ.
Υαηδεδεκεηξίνπ αλέθεξε δελ αλήθνπλ φιεο ζην ίδην επίπεδν, είλαη γεγνλφο φηη έρσ επηζθεθηεί
Ιακαηηθέο πεγέο πνπ δελ κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ κε απηή ησλ Λνπηξψλ. Σν γεγνλφο φηη ην
λνκνζρέδην αθνξά ηηο δπλακηθέο Λνπηξνπφιεηο είλαη πνπ καο ζνξπβεί θαη λα ηνλίζσ φηη ην
νκφζπκνλ αθνξά ηελ Λνπηξφπνιε θαη φρη ηελ παξάηαμε ηνπ θ. Μπάηζε.»
Ο θ. Μπάηζεο Χξήζηνο:« θ. Μπίλν θαη εζείο πήγαηε ζηελ Κχζλν ζηνλ θ. Γαξδέξε, είδαηε κηα
ινπηξφπνιε πνπ δελ ιεηηνπξγεί πνιχ θαιά θαη έρεηε ηελ ελεκέξσζή ζαο, επεηδή φκσο θαη εγψ
ελεκεξψζεθα λα ζαο πσ φηη επηζήκσο δελ έρεη βγεη ζε δηαβνχιεπζε, φπσο θαη ην επηβεβαίσζα πξν
νιίγνπ κε ηνλ εθπξφζσπν ηνπ πλδέζκνπ θ. Γαλά.»
πλνςίδνληαο ν Πξφεδξνο έρνληαο ηελ νκνθσλία ησλ κεηφρσλ πνπ παξεπξίζθνληαη ζηελ
πλέιεπζε, αλαθέξεη φηη ζα γίλεη πξνζαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ ςεθίζκαηνο, ψζηε λα εθπξνζσπεί
φινπο γηα ην κέγηζην απνηέιεζκα θαη ζα ζπδεηεζεί ε ζπγθξφηεζε ηεο επηηξνπήο θαη ηα κέιε ηεο
Αθνχ δελ ππάξρεη άιιν ζέκα γηα ζπδήηεζε, ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε θαη ππνγξάθεηαη ην παξφλ
πξαθηηθφ σο αθνινχζσο:
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