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ΑΠΟΠΑΜΑ 

 
Από ην Πξαθηηθό ηεο αξηζ. 11/22-11-2021  πλεδξίαζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ ηεο Λνπηξά Λνπηξαθίνπ  Μνλνκεηνρηθήο Δεκνηηθήο Αλώλπκεο Εηαηξίαο 

Αμηνπνίεζεο Δεκνηηθώλ Αθηλήησλ Λνπηξώλ Λνπηξαθίνπ κε  δηαθξηηηθό ηίηιν 

«Λοςηπά Λοςηπακίος Γήμος Αλμωπίαρ Α.Δ» 

 

Απιθ. Αποθ.51/ 2021 Θέμα: 3
ο
  

Καηνρύξσζε ζήκαηνο - ινγόηππνπ ηεο επηρείξεζεο  

 

ήκεξα 22 Νοεμβπίος 2021, εκέξα Δεπηέξα θαη ώξα 12:05 κ.κ ζπλήιζε ην 

Δηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Μνλνκεηνρηθήο Δεκνηηθήο 

Αλώλπκεο Εηαηξίαο Αμηνπνίεζεο Δεκνηηθώλ Αθηλήησλ Λνπηξώλ Λνπηξαθίνπ, κε 

δηαθξηηηθό ηίηιν  «ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΘΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΘΑ 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, 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 

ΤΠΕ, ύζηεξα θαη από ηελ κε αξηζ. πξση. 1026/15-11-2021 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 Δεκήηξηνο 

3.  Ούηζθαο Πέηξνο 

4.  Αδξακάλεο Αζαλάζηνο 

5. Μίρνπ Μαξία 

6. Λνύγθα Επζηξαηία 

 

 

ΑΠΟΝΣΔ 

1. Θενδσξίδεο Αλαζηάζηνο 

2. Οξκάλε Πεηξνύια (αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο Σδέθνπ Υξηζηίλαο) 

3. Καξαπαλαγησηίδνπ Ηζατα (αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο Μαγγίξε 

Γεσξγίαο) 

 

 

 



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

θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ζηελ εηζήγεζή ηνπ  γηα  ην 3
ο
 ζέκα 

εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ πκβνπιίνπ: 

 

Σν ζήκα απνηειεί άπιν πεξηνπζηαθό ζηνηρείν πνπ απμάλεη ηελ αμίαο ηεο επηρείξεζεο 

θαη εμαζθαιίδεη ηελ ζέζεο ηεο έλαληη ηνπ αληαγσληζκνύ. Απνηειεί ηελ ηαπηόηεηα ηεο 

επηρείξεζεο ε νπνία γίλεηαη νξαηή ζηα κάηηα ησλ θαηαλαισηώλ. Μέζσ ηνπ ζήκαηνο 

πξνζδηνξίδνληαη  ηα δηθαηώκαηα ηνπ δηθαηνύρνπ θαη πξνιακβάλεηαη θάζε απόπεηξα 

παξαπνίεζεο, απνκίκεζεο ή απάηεο κε επίθιεζε ηεο επσλπκίαο ή ησλ ηδηνηήησλ ηνπ 

δηθαηνύρνπ. Η θαηαρώξεζε ζήκαηνο πξνάγεη θαη πξνζηαηεύεη ηελ αμία ηεο 

επσλπκίαο ηεο επηρείξεζεο, ηδίσο δε ζε πεξηπηώζεηο πνπ απηή δξαζηεξηνπνηείηαη όρη 

κόλν ζε εζληθό αιιά θαη επξσπατθό επίπεδν. Σν ζήκα κπνξεί λα είλαη είηε ιεθηηθό 

είηε εηθόλα ή αθόκα θαη ζπλδπαζκόο ησλ δύν. Έλα θνηλνηηθό ζήκα ζα πξέπεη λα έρεη 

δηαθξηηά γλσξίζκαηα, έηζη ώζηε νη Επξσπαίνη θαηαλαισηέο λα κπνξνύλ λα 

μερσξίδνπλ ην ινγόηππν σο έλδεημε πξνέιεπζεο. Η θαηνρύξσζε ηνπ ζήκαηνο ζε 

Επξσπατθό επίπεδν παξέρεη πξνζηαζία ζε όια ηα θξάηε-κέιε ηεο Επξσπατθήο 

Έλσζεο. Η θαηάηαμε ησλ επξσπατθώλ ζεκάησλ γίλεηαη ζε θιάζεηο, όπνπ θιάζε είλαη 

ε θαηεγνξία πξντόλησλ ή ππεξεζηώλ ζηηο νπνίεο θαηαηάζζεηαη ην εκπνξηθό ζήκα ηνπ 

δηθαηνύρνπ. ε θνηλνηηθό επίπεδν ππάξρνπλ 45 θιάζεηο κε βάζε ηελ ηαμηλόκεζε ηεο 

Νίθαηαο. Σν θόζηνο εθθίλεζεο ησλ ηειώλ είλαη  850,00€. Γηα ηπρόλ 2ε θιάζε 

πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ ην ηέινο είλαη 50 € ελώ γηα ηελ  3ε θιάζε θαη γηα θάζε 

επόκελε πέξαλ απηήο ην θόζηνο αλέξρεηαη ζε επηπιένλ 150 € γηα θάζε θιάζε.  

Πξνηείλεηαη ε θαηνρύξσζε ινγόηππνπ ηεο επηρείξεζεο ζε επξσπατθό επίπεδν ζε 3 

θιάζεηο. Σν ζήκα ζα νξίδεη ηελ επσλπκία ηεο επηρείξεζεο, όπσο είλαη επξέσο γλσζηή 

ζηα ειιεληθά (ΠΟΖΑΡ ΛΟΤΣΡΑ ΑΛΜΩΠΘΑ) θαη ζηα αγγιηθά (POZAR 

THERMAL BATHS) θαη ζα είλαη ζπλδπαζκόο δύν ρξσκάησλ αλνηρηνύ κπιε θαη 

ιεπθνύ, όπσο ραξαθηεξηζηηθά εκθαλίδεηαη ζηηο παξαθάησ καθέηεο: 

 

    
 

ηε  ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο  θάιεζε ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

Σν Δ.. αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη 

αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ αμία θαη ηα νθέιε πνπ ζα απνθνκίζεη ε επηρείξεζε από 

ηελ θαηνρύξσζε ηνπ ζήκαηνο ζε επξσπατθό επίπεδν   

 

                                    ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Δγκπίνει ηελ θαηνρύξσζε ηνπ ζήκαηνο ζε επξσπατθό επίπεδν ζε 3 θιάζεηο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηα ειιεληθά (ΠΟΖΑΡ ΛΟΤΣΡΑ ΑΛΜΩΠΘΑ) θαη ζηα αγγιηθά 



(POZAR THERMAL BATHS) θαη ζα είλαη ζπλδπαζκόο δύν ρξσκάησλ αλνηρηνύ 

κπιε θαη ιεπθνύ, όπσο ραξαθηεξηζηηθά εκθαλίδεηαη ζηηο παξαθάησ καθέηεο γηα ηνπο 

ιόγνπο πνπ αλαθέξζεθαλ ζην εηζαγσγηθό κέξνο ηεο απόθαζεο: 

 

    
 

2. Δγκπίνει ην θόζηνο θαηαβνιήο ησλ ηειώλ γηα ηελ θαηνρύξσζε ηξηώλ θιάζεσλ ζε 

επξσπατθό επίπεδν 

 

3.Δξοςζιοδοηεί ηνλ πξόεδξν ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ εθθίλεζε ησλ δηαδηθαζηώλ 

θαηνρύξσζεο ηνπ ζήκαηνο – ινγόηππνπ ηεο επηρείξεζεο 

 

Η απόθαζε απηή πήξε αύξ. Απιθ. 51/2021  

 

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

 

 

Ο Ππόεδπορ ηος Γ..                                            Σα Μέλη 

Ακπιβέρ Ανηίγπαθο 

Λοςηπά  22/11/2021 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ  Γ. 

ΜΠΑΣΖ ΥΡΖΣΟ 


