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ΑΠΟΠΑΜΑ 

 
Από ην Πξαθηηθό ηεο αξηζ. 7/02-07-2021  πλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

ηεο Λνπηξά Λνπηξαθίνπ  Μνλνκεηνρηθήο Γεκνηηθήο Αλώλπκεο Δηαηξίαο 

Αμηνπνίεζεο Γεκνηηθώλ Αθηλήησλ Λνπηξώλ Λνπηξαθίνπ κε  δηαθξηηηθό ηίηιν 

«Λοςηπά Λοςηπακίος Γήμος Αλμωπίαρ Α.Δ» 

 

Απιθ. Αποθ.27/ 2021 Θέμα: 5
ο
  

Δπηθαηξνπνίεζε απόθαζεο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πεξί 

έγθξηζεο πξαθηηθήο άζθεζεο ελόο (1) ζπνπδαζηή ΓΙΔΚ 

 

ήκεξα 02 Ηοςλίος 2021, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 14:00 κ.κ ζπλήιζε ην 

Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Μνλνκεηνρηθήο Γεκνηηθήο 

Αλώλπκεο Δηαηξίαο Αμηνπνίεζεο Γεκνηηθώλ Αθηλήησλ Λνπηξώλ Λνπηξαθίνπ, κε 

δηαθξηηηθό ηίηιν  «ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ Α.Δ.», πνπ έρεη 

έδξα ζηα Λνπηξά ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο,  κε αξ.ΜΑΔ 69112/57/β09/16 θαη Α.Φ.Μ. 

090090279 ηεο Γ.Ο.Τ. Έδεζζαο, μέζω ηηλεδιάζκεψηρ, 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 

ΤΠΔ, ύζηεξα θαη από ηελ κε αξηζ. πξση. 390/28-06-2021 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 (6) έμη κέιε δειαδή : 

 

ΠΑΡΟΝΣΔ 
1.  Μπάηζεο Υξήζηνο 

2.  Ληνύγαο Γεκήηξηνο 

3.  Ούηζθαο Πέηξνο 

4.  Αδξακάλεο Αζαλάζηνο 

5. Μίρνπ Μαξία 

6. Λνύγθα Δπζηξαηία 

 

ΑΠΟΝΣΔ 

1. Θενδσξίδεο Αλαζηάζηνο 

2. Οξκάλε Πεηξνύια (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

3. Καξαπαλαγησηίδνπ Ηζατα (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

 

 

 



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

θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ζηελ εηζήγεζή ηνπ  γηα  ην 5
ο
 ζέκα 

εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ πκβνπιίνπ: 

 

Η επηρείξεζε κε ηελ 73/2020 απόθαζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ελέθξηλε ηελ 

πινπνίεζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζηελ Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Γήκνπ Αικσπίαο ΑΔ 

θαη απνδέρηεθε ηελ αίηεζε ηνπ θ. Νίηζε Γήκνπ ηνπ XXX, ζπνπδαζηή ηνπ Γ.Ι.Δ.Κ 

Αξηδαίαο κε ηελ εηδηθόηεηα ηνπ «πλνδόο Βνπλνύ». Με ηελ ίδηα απόθαζε νξίζηεθε 

σο έλαξμε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ε 01-11-2020 θαη  ιήμε ε 28-02-2021. Ωζηόζν, 

ιόγσ ηεο αλαζηνιήο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ 

δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ, ε έλαξμε ηεο πξαθηηθήο καηαηώζεθε.  

Καζόηη ε ζπγθεθξηκέλε εηδηθόηεηα «πλνδόο Βνπλνύ» εμαθνινπζεί λα θξίλεηαη 

ζεκαληηθή γηα ηελ επηρείξεζε καο, θαζώο ε επηρείξεζε δέρεηαη κεγάιν αξηζκό 

επηζθεπηώλ νη νπνίνη επηζπκνύλ λα εμεξεπλήζνπλ ηελ θύζε θαη ηα κνλνπάηηα εληόο 

ηνπ ρώξνπ ηεο Λνπηξόπνιεο, ζηα πιαίζηα ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο θαινύκαζηε λα 

πξνβνύκε ζηελ επηθαηξνπνίεζε ηεο απόθαζεο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 73/2020 γηα 

ηελ έλαξμε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ηνπ θαηαξηηδόκελνπ ζην Γ.Ι.Δ.Κ. Αξηδαίαο θ. 

Νίηζε Γήκνπ ηνπ XXX, κε ηελ εηδηθόηεηα «πλνδόο Βνπλνύ» ζηελ επηρείξεζε ησλ 

Λνπηξώλ, γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 15.07.2021- 14.11.2021. 

 

Σν  Γηνηθεηηθό πκβνύιην αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη 

ελεκεξώζεθε γηα ηελ 73/2020 απόθαζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ  

 

                                    ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

A. Σην επικαιποποίηζη ηεο 73/2020 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε πινπνίεζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζηελ Λνπηξά 

Λνπηξαθίνπ Γήκνπ Αικσπίαο ΑΔ ηνπ θ. Νίηζε Γήκνπ ηνπ XXX, ζπνπδαζηή ηνπ 

Γ.Ι.Δ.Κ Αξηδαίαο κε ηελ εηδηθόηεηα ηνπ «πλνδόο Βνπλνύ». Οξίδεηαη σο έλαξμε ηεο 

πξαθηηθήο άζθεζεο ε 15-07-2021 θαη  ιήμε ε 14-11-2021.  

Καηά ηα ινηπά ηζρύεη ε απόθαζε 73/2020 ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 

 

Η απόθαζε απηή πήξε αύξ. Απιθ. 27/2021 

Αθνύ  ζπληάρζεθε  θαη αλαγλώζηεθε ην πξαθηηθό απηό , ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

 

Ο Ππόεδπορ ηος Γ..                                            Σα Μέλη 

Ακπιβέρ Ανηίγπαθο 

Λοςηπά  02/07/2021 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ  Γ. 

ΜΠΑΣΖ ΥΡΖΣΟ 


