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ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην Πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 2 /17-02-2021 έθηαθηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Δηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ηεο Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Μνλνκεηνρηθήο Δεκνηηθήο Αλψλπκεο Εηαηξίαο
Αμηνπνίεζεο Δεκνηηθψλ Αθηλήησλ Λνπηξψλ Λνπηξαθίνπ κε δηαθξηηηθφ ηίηιν
«Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Γήκνπ Αικωπίαο Α.Δ»
Αξηζ. Απνθ.8/ 2021

Θέκα: 1ν
Ελεκέξσζε θαη ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ην ζρέδην
λφκνπ ηνπ Τπ. Σνπξηζκνχ πεξί ζχζηαζεο αλψλπκεο
εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «Ιακαηηθέο Πεγέο Ειιάδνο –
ΙΠΕ», (άξζξα 7-14)

ήκεξα 17 Φεβξνπαξίνπ 2021, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 12:00 κ.κ, ζπλήιζε ην
Δηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Μνλνκεηνρηθήο Δεκνηηθήο
Αλψλπκεο Εηαηξίαο Αμηνπνίεζεο Δεκνηηθψλ Αθηλήησλ Λνπηξψλ Λνπηξαθίνπ, κε
δηαθξηηηθφ 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, κέζω ηειεδηάζθεψεο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 10 ηνπ Π.Ν.Π 55/Α΄/11-3-2020, φπσο ηζρχεη θαη κε ηελ 426 εγθχθιην ηνπ
ΤΠΕ, χζηεξα θαη απφ ηελ κε αξηζ. πξση. 83/15-02-2021 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ
Πξνέδξνπ ηεο, πνπ ζηάιζεθε ζηνλ θαζέλα χκβνπιν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξίαο φπσο ηζρχεη ζήκεξα, γηα ζπδήηεζε θαη
ιήςε απνθάζεσλ ζην παξαπάλσ ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο.
ηελ παξνχζα δηαδηθαζία αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία,
δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν ελλέα (9) κειψλ ζπκκεηείραλ (7) επηά ηαθηηθά κέιε, φπσο
πεξηγξάθνληαη παξαθάησ :
ΠΑΡΟΝΣΔ
1. Μπάηζεο Υξήζηνο
2. Ληνχγαο Δεκήηξηνο
3. Οχηζθαο Πέηξνο
4. Λνχγθα Επζηξαηία
5. Αδξακάλεο Αζαλάζηνο
6. Μίρνπ Μαξία
7. Θενδσξίδεο Αλαζηάζηνο
ΑΠΟΝΣΔ
1. Οξκάλε Πεηξνχια (αλαπιεξσκαηηθφ κέινο)
2. Καξαπαλαγησηίδνπ Ηζατα (αλαπιεξσκαηηθφ κέινο)

Ο Πξφεδξνο ηνπ Δ. ηεο εηαηξίαο χζηεξα απφ ηε δηαπίζησζε λφκηκεο απαξηίαο
θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο έθηαθηεο απηήο ζπλεδξίαζεο γηα ην 1ν κνλαδηθφ θαη επείγνλ
ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ:
θνπφο ζχγθιεζεο απηήο ηεο ζπλεδξίαζεο είλαη ε ελεκέξσζε ησλ κειψλ ζρεηηθά κε
ην ζρέδην λφκνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ γηα ηελ ζχζηαζε Αλψλπκεο εηαηξίαο κε
ηελ επσλπκία «Ιακαηηθέο Πεγέο Ειιάδνο – ΙΠΕ », άξζξα 7-14 θαη ε έθθξαζε ηεο
αληίζεζεο καο πξνο απηφ ην λνκνζρέδην.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ηελ 01/02/2021 ε επηρείξεζε ελεκεξψζεθε γηα ηελ πξφζεζε
θαηάζεζεο ηνπ Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ λένπ λνκνζρεδίνπ πνπ ζα αθνξά ζηε
δεκηνπξγία ηεο εηαηξίαο "Ιακαηηθέο Πεγέο Ειιάδαο Α.Ε." Η εηαηξία απηή ζα έρεη
απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ δηνίθεζε, δηαρείξηζε, εθκεηάιιεπζε θαη αμηνπνίεζε ησλ
θπζηθψλ ηακαηηθψλ πφξσλ καδί κε ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο
ησλ ηακαηηθψλ πφξσλ ρψξνπ ζε αθηίλα ρηιίσλ κέηξσλ, πνπ απνηεινχλ πεξηνπζία ηνπ
Δεκνζίνπ ή/θαη ησλ νηθείσλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.
ηελ εηαηξία δχλαληαη λα κεηαβηβάδνληαη, λα πεξηέξρνληαη ή λα παξαρσξνχληαη,
ρσξίο αληάιιαγκα, δηθαηψκαηα ρξήζεο, δηαρείξηζεο θαη εθκεηάιιεπζεο,
πεξηνπζηαθήο θχζεσο δηθαηψκαηα, θεθηεκέλα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα, άπια
δηθαηψκαηα θαη δηθαηψκαηα ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο θπζηθψλ
ηακαηηθψλ πφξσλ, αθηλήησλ θαη ππνδνκψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ εληφο απηψλ ή εληφο
ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ απηψλ ζε αθηίλα ρηιίσλ κέηξσλ. Πξνβιέπεηαη ζπκκεηνρή
ηνπ Ειιεληθνχ Δεκνζίνπ θαηά πνζνζηφ 80% θαη ηεο Κ.Ε.Δ.Ε. θαηά πνζνζηφ 20%.
Απφ ηελ ελ ιφγσ εηαηξία ζα εμαηξνχληαη νη Ο.Σ.Α., ζηνπο νπνίνπο αλήθνπλ νη
θπζηθνί Ιακαηηθνί Πφξνη.
Θεσξψ φηη ζθνπφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ λφκνπ, είλαη ε εμαίξεζε ηεο Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο απφ ηελ δηνίθεζε-δηαρείξηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ θαη ε
απαμίσζε ησλ πξνζπαζεηψλ φισλ ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ δηνηθήζεσλ πνπ
εξγάζηεθαλ θαη εξγάδνληαη ζθιεξά γηα λα θαηαζηήζνπλ βηψζηκε κηα επηρείξεζε πνπ
δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ηνπ Ιακαηηθνχ Σνπξηζκνχ θαη κάιηζηα ρσξίο ηελ
νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηνπ θξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ.
Η αμηνπνίεζε ησλ ηακαηηθψλ πεγψλ Λνπηξαθίνπ Αικσπίαο, φπσο θαη άιισλ πεγψλ
ηεο ρψξαο, ιακβάλεη ρψξα ήδε ζηα πιαίζηα Αλψλπκεο Εηαηξίαο, ήηνη ηεο εηαηξίαο
κε ηελ επσλπκία «ΜΟΝΟΜΕΣΟΥΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΣΩΝ ΛΟΤΡΩΝ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ ΜΕ ΣΟΝ
ΔΙΑΚΡΙΣΙΚΟ ΣΙΣΛΟ «ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ Α.Ε.». Η
αλσηέξσ εηαηξία ζπζηάζεθε ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ

Δεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα (Ν.3463/2006) θαη ε ζπγθεθξηκέλε κνξθή
εηαηξίαο, ε νπνία ιεηηνπξγεί κε βάζε ηνπο θαλφλεο ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο,
πξνβιέθζεθε αθξηβψο δηφηη εμππεξεηεί πιήξσο ηελ αλάγθε επειημίαο ζηελ δηνίθεζε
ησλ ηακαηηθψλ πεγψλ. Η Επηρείξεζε ησλ Λνπηξψλ ην έηνο 2010 κπήθε ζε δηαδηθαζία
κεηαηξνπήο ζε Μνλνκεηνρηθή Δεκνηηθή Α.Ε, γηα ηνλ πξνθαλή ιφγν ηεο ιεηηνπξγίαο
ηεο κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο θαη κε εγγπήζεηο πιήξνπο δηαθάλεηαο
θαη ιεηηνπξγεί επηηπρψο, απνδεηθλχνληαο φηη πξφθεηηαη γηα έλα πεηπρεκέλν κνληέιν
δηνίθεζεο .
Είλαη άλεπ αληηθεηκέλνπ θαη δελ εμππεξεηεί θαλέλαλ απνιχησο ζθνπφ, ε ίδξπζε κηαο
λέαο αλψλπκεο εηαηξίαο, κε έδξα ηελ Αζήλα, κε Δηνηθεηηθφ πκβνχιην ζην νπνίν δελ
ζα κεηέρνπλ νη ΟΣΑ, γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ηνπο ζθνπνχο , πνπ ήδε εδψ θαη
δεθαεηίεο πξαγκαηνπνηεί κε επηηπρία ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε.
ην ζεκείν απηφ λα ζαο ελεκεξψζσ φηη ζηηο 11 Φεβξνπαξίνπ 2021 βξέζεθα ζηελ
Αζήλα, φπνπ θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλάληεζε απφ θνηλνχ κε ηνλ θ. ηακελίηε κε
ηνλ Τπνπξγφ Σνπξηζκνχ, φπνπ ζπδεηήζακε ηελ πξφβιεςε απηνχ ηνπ λνκνζρεδίνπ
θαη πξνηάζεθε πξνο ηνλ Τπνπξγφ ε πξφβιεςε γηα πξναηξεηηθή θαηά επηινγή θαη φρη
ππνρξεσηηθή παξαρψξεζε απφ ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηνπ
δηθαηψκαηνο δηαρείξηζεο ησλ Ιακαηηθψλ Πεγψλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ
εθκεηάιιεπζεο, ηδίσο κάιηζηα ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ είλαη ήδε ζε ιεηηνπξγία θαη
απνηεινχλ θεξδνθφξεο επηρεηξήζεηο.
Επηπιένλ, ζηηο 12 Φεβξνπαξίνπ 2021 πξαγκαηνπνηήζεθε ην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην
ηνπ πλδέζκνπ Ιακαηηθψλ Πεγψλ Ειιάδνο (ΔΙΠΕ), ζην νπνίν θαη ζπκκεηείρα θαη
απνθάζηζε νκφθσλα λα απνξξίςεη ηα άξζξα 7-14 ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ πνπ αθνξνχλ
ηελ ζχζηαζε ηεο αλψλπκεο απηήο εηαηξίαο, θαζψο πιήηηεη άκεζα θαη πνιπεπίπεδα ηα
ζπκθέξνληα ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη κε ην αξ. πξση. 6675/15.02.2021
έγγξαθφ ηνπ ν χλδεζκνο Ιακαηηθψλ Πεγψλ Ειιάδνο, θαιεί φια ηα κέιε ηνπ, ηηο
ΠΕΔ, ηηο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο αιιά θαη ηελ Κεληξηθή Έλσζε Δήκσλ Ειιάδαο
(ΚΕΔΕ) λα απνξξίςνπλ ηα άξζξα 7-14 ηνπ Ννκνζρεδίνπ απηνχ.
Ωο Πξφεδξνο ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εθθξάδσ ηελ έληνλε αληίζεζε κνπ ζην
ζρέδην λφκνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ (άξζξα 7-14) ζαο θαιψ λα ςεθίζεηε γηα
ηελ απφξξηςε θαη απφζπξζε ηνπ λνκνζρεδίνπ γηα ηελ ζχζηαζε αλψλπκεο εηαηξίαο
«Ιακαηηθέο Πεγέο Ειιάδνο – ΙΠΕ ΑΕ», πνπ έρεη σο ζηφρν ηελ πθαξπαγή ησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο άιια θαη ηελ ππνβάζκηζε ηεο,
θαζψο θαη γηα ηελ ελεκέξσζε επί ηεο απφθαζεο ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζην
Δεκνηηθφ πκβνχιην αιιά θαη ηαπηφρξνλα ηελ ζχγθιεζε έθηαθηεο Γεληθήο
πλειεχζεσο ησλ κεηφρσλ, ψζηε λα θαζνξηζηεί ε ζέζε ηεο επηρείξεζεο επί ηνπ
δεηήκαηνο αιιά θαη ε πνξεία δξάζεο ηεο
χκθσλα κε ην άξζξν 13, παξ. 1, ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο, ε Γεληθή
πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ζπγθαιείηαη απφ ην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ην Δηνηθεηηθφ

πκβνχιην κπνξεί λα ηε ζπγθαιεί ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε θάζε θνξά πνπ ην θξίλεη
ζθφπηκν.
χκθσλα κε ην άξζξν 15, παξ. 6 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξίαο ε δηεμαγσγή ηεο
Γεληθήο πλέιεπζεο δχλαηαη λα γίλεη κέζσ ηειεδηάζθεςεο, εθφζνλ ην απνθαζίζεη ην
Δηνηθεηηθφ πκβνχιην κε ηελ απφθαζε κε ηελ νπνία ζα ζπγθαιέζεη ηελ γεληθή
ζπλέιεπζε αιιά θαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Π.Ν.Π 55/Α΄/11-32020 «Καηεπείγνληα κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο εκθάληζεο ηνπ
θνξσλντνχ Covid-19 θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζήο ηνπο», φπσο ηζρχεη θαη
κε ηελ 426 εγθχθιην ηνπ ΤΠΕ.
Λφγσ ηεο ζνβαξφηεηαο ηνπ δεηήκαηνο θαη ηεο ρξνληθήο πίεζεο πνπ δελ επηηξέπνπλ
εθεζπραζκφ, πξνηείλεηαη ε ζχγθιεζε έθηαθηεο απηφθιεηεο θαζνιηθήο Γεληθήο
πλέιεπζεο, κε ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Ελεκέξσζε κεηφρσλ θαη ζέζε ηεο
επηρείξεζεο επί ηεο πξφβιεςεο λνκνζρεδίνπ ηνπ Τπ. Σνπξηζκνχ γηα ηελ ζχζηαζε
αλψλπκεο εηαηξίαο – Ιακαηηθέο Πεγέο Ειιάδνο ΑΕ (άξζξα 7-14) », λα γίλεη κέζσ
ηειεδηάζθεςεο, ηελ 22ε Φεβξνπαξίνπ 2021, εκέξα Δεπηέξα θαη ψξα 17:30κκ
Πξηλ ηελ ιήςε απφθαζεο ν θ. Θενδσξίδεο Αλαζηάζηνο δήηεζε λα θαηαγξαθεί θαη ε
δηθή ηνπ άπνςε ζηα πξαθηηθά αλαθέξνληαο φηη: « Κξίλνληαο απφ φια ηα παξαπάλσ
θαη σο εθπξφζσπνο ηεο παξάηαμεο ΄΄Η Αικσπία ςειά ΄΄ είκαη θάζεηα αξλεηηθφο ζε
απηή αιιά θαη ζε θάζε άιιε ηέηνηνπ είδνπο κειινληηθή παξαρψξεζε»
Ο Πξφεδξνο επηζήκαλε φηη φινη είκαζηε αξλεηηθνί ζε θάηη ηέηνην θαη γηα απηφ ηνλ
ιφγν ζπγθιήζεθε ην ζπκβνχιην ζήκεξα.
ηε ζπλέρεηα ην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνχ άθνπζε
ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη έιαβε ππφςε ηα άξζξα 7-14 ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ ηνπ
Τπ. Σνπξηζκνχ γηα ηελ ζχζηαζεο ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο «Ιακαηηθέο Πεγέο Ειιάδνο
– ΙΠΕ »
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ
1. Απνξξίπηεη ηα άξζξα 7-14 ηνπ λνκνζρεδίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ, ηα
νπνία αθνξνχλ ηελ ζχζηαζε αλψλπκεο εηαηξίαο «Ιακαηηθέο Πεγέο Ειιάδνο –
ΙΠΕ», γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαιπηηθά αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ
2. Δγθξίλεη ηελ ελεκέξσζε ηνπ Δεκνηηθνχ πκβνπιίνπ επί ηεο απφθαζεο απηήο
θαη εγθξίλεη ηελ ζχγθιεζε έθηαθηεο απηφθιεηεο θαζνιηθήο Γεληθήο
πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξίαο, κε ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο
«Ελεκέξσζε κεηφρσλ θαη ζέζε ηεο επηρείξεζεο επί ηεο πξφβιεςεο
λνκνζρεδίνπ ηνπ Τπ. Σνπξηζκνχ γηα ηελ ζχζηαζε αλψλπκεο εηαηξίαο –
Ιακαηηθέο Πεγέο Ειιάδνο ΑΕ (άξζξα 7-14) », ψζηε λα θαζνξηζηεί ε ζέζε ηεο
επηρείξεζεο επί ηνπ δεηήκαηνο αιιά θαη ε πνξεία δξάζεο ηεο

3. Δγθξίλεη ηελ ζχγθιεζε ηεο έθηαθηεο απηφθιεηεο θαζνιηθήο Γεληθήο
πλέιεπζεο κε ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Ελεκέξσζε κεηφρσλ θαη ζέζε ηεο
επηρείξεζεο επί ηεο πξφβιεςεο λνκνζρεδίνπ ηνπ Τπ. Σνπξηζκνχ γηα ηελ
ζχζηαζε αλψλπκεο εηαηξίαο – Ιακαηηθέο Πεγέο Ειιάδνο ΑΕ (άξζξα 7-14) »,
κέζσ ηειεδηάζθεςεο, φπσο νξίδεηαη άξζξν 15, παξ. 6 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο
εηαηξίαο θαη ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Π.Ν.Π 55/Α΄/11-3-2020, φπσο
ηζρχεη θαη κε ηελ 426 εγθχθιην ηνπ ΤΠΕ, ηελ 22ε Φεβξνπαξίνπ 2021, εκέξα
Δεπηέξα θαη ψξα 17:30κκ
4. Φεθίδεη πίζησζε ΚΑΕ 02.10.6111.02 «Ακνηβέο ζπκβνιαηνγξάθνπ γηα
ππνγξαθή πξαθηηθψλ θαη παξνπζία ζηε γεληθή ζπλέιεπζε», πνζνχ 186,00€
5. Δμνπζηνδνηεί ηνλ Πξφεδξν λα δηαζθαιίζεη θαη λα πξνβεί ζε φιεο ηηο
απαξαίηεηεο ελέξγεηεο

Η απφθαζε απηή πήξε αύμ. Αξηζ. 08/2021
Με ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο πξνο ζπδήηεζε ιχεηαη ε παξνχζα ζπλεδξίαζε θαη
ππνγξάθεηαη ην παξφλ σο έπεηαη.
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ..

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Λνπηξά 17/02/2021
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.
ΜΠΑΣΖ ΥΡΖΣΟ

Σα Μέιε

