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ΑΠΟΠΑΜΑ 

 
Από ην Πξαθηηθό ηεο αξηζ. 2 /23-02-2022  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.14/2022 Θέμα: 4
ο
  

Δμέηαζε έγθξηζεο ρνξήγεζεο άδεηαο εγθαηάζηαζεο 

πηλαθίδσλ εξκελείαο πεξηβάιινληνο θαη ζήκαλζεο  ζην 

πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE GRECABAT 

(LIFE17 NAT/GR/000522) ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 

δεκνηηθήο επηρείξεζεο «ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΗΟΤ 

ΓΖΜΟΤ ΑΛΜΩΠΗΑ ΑΔ 
 

ήκεξα 23 Φεβποςαπίος 2022, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 11.25 π.κ, ζπλήιζε ην Γηνηθεηηθό 

πκβνύιην ηεο Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Μνλνκεηνρηθήο Γεκνηηθήο Αλώλπκεο Δηαηξίαο 

Αμηνπνίεζεο Γεκνηηθώλ Αθηλήησλ Λνπηξώλ Λνπηξαθίνπ, κε δηαθξηηηθό ηίηιν  

«ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΛΜΩΠΗΑ 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. 193/21-02-2022 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, όπσο 

πεξηγξάθνληαη παξαθάησ : 

 

ΠΑΡΟΝΣΔ 

1. Μπάηζεο Υξήζηνο 

2. Ληνύγαο Γεκήηξηνο 

3. Ούηζθαο Πέηξνο 

4. Λνύγθα Δπζηξαηία 

5. Αδξακάλεο Αζαλάζηνο 

6. Μίρνπ Μαξία 

 



ΑΠΟΝΣΔ 

1. Θενδσξίδεο Αλαζηάζηνο 

2. Οξκάλε Πεηξνύια (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

3. Καξαπαλαγησηίδνπ Ζζατα (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 4
ο
 ζέκα 

εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ πκβνπιίνπ: 

 

H επηρείξεζε ελεκεξώζεθε από ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο – Μνπζείν Φπζηθήο 

Ηζηνξίαο Κξήηεο θαη ηνλ εθπξόζσπν ηνπ ζρεηηθά κε ηελ δξάζε Δ1 ηνπ Δπξσπατθνύ 

Πξνγξάκκαηνο LIFE GRECABAT «Διιεληθά πήιαηα θαη Υεηξόπηεξα 

Γηαρεηξηζηηθέο Γξάζεηο θαη Αιιαγή πκπεξηθνξάο » (LIFE17NAT/GR/000522 ζηα 

ζπήιαηα. Σν Δπξσπατθό Πξόγξακκα LIFE GRECABAT πινπνηεί δξάζεηο 

δηαηήξεζεο ζε 10 πεξηνρέο ηνπ Γηθηύνπ NATURA 2000 (γηα 10 είδε ρεηξνπηέξσλ θαη 

ηνλ νηθόηνπν ησλ ζπειαίσλ) ζε όιε ηελ Διιάδα (από Έβξν σο Κξήηε), κε ζθνπό ηελ 

πξνζηαζία θαη αλάδεημε ησλ ζπειαίσλ θαη ησλ κνλαδηθώλ κνξθώλ δσήο πνπ 

θηινμελνύλ. 

 

ην πιαίζην ηνπ αλσηέξσ πξνγξάκκαηνο εγθξίζεθε κε ηελ αξ. πξση. 

43277/ΤΠΠΟΑ/05.02.2021(ΑΓΑ:ΩΜΒΕ4653Π4-Ο4Μ) απόθαζε ε ρνξήγεζε άδεηαο 

εγθαηάζηαζεο πξνζσξηλήο πεξίθξαμεο ζηελ είζνδν ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ ηνπ 

πειαηνβαξάζξνπ ζηνλ αξραηνινγηθό ρώξν ησλ Λνπηξώλ Λνπηξαθίνπ Γ. Αικσπίαο 

θαη ε ηνπνζέηεζε ελεκεξσηηθώλ πηλαθίδσλ ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο LIFE GRECABAT (LIFE17 NAT/GR/000522) ηεο Δθνξείαο 

Παιαηναλζξσπνινγίαο, πειαηνινγίαο Βνξείνπ Διιάδνο.  

 

Με ην από 26.01.2022 αίηεκα ηνπ ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο-Μνπζείν Φπζηθήο 

Ηζηνξίαο Κξήηε δήηεζε ηελ ρνξήγεζε άδεηαο γηα ηελ εγθαηάζηαζε πηλαθίδσλ 

εξκελείαο πεξηβάιινληνο θαη ζήκαλζεο ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

LIFE GRECABAT (LIFE17 NAT/GR/000522) ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο δεκνηηθήο 

επηρείξεζεο «ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΛΜΩΠΗΑ ΑΔ». 

 

Λακβάλνληαο ππόςε όια ηα αλσηέξσ πξνηείλεηαη ε έγθξηζε ηεο ρνξήγεζεο άδεηαο 

γηα ηελ εγθαηάζηαζε πηλαθίδσλ εξκελείαο πεξηβάιινληνο θαη ζήκαλζεο ζην πιαίζην 

πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE GRECABAT (LIFE17 NAT/GR/000522) ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηεο δεκνηηθήο επηρείξεζεο «ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΗΟΤ ΓΖΜΟΤ 

ΑΛΜΩΠΗΑ ΑΔ» θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 

 1. H ηνπνζέηεζε πηλαθίδαο εξκελείαο πεξηβάιινληνο ζηε ζέζε κε ζπληεηαγκέλεο 

Υ=324101.8546 Τ=4537564.5920 [ΔΓΑ87] θαη  

2. H ηνπνζέηεζε πηλαθίδαο ζήκαλζεο ζηελ ελίζρπζε ηεο πεξίθξαμεο ηνπ 

πειαηνβαξάζξνπ ζηα Λνπηξά Πόδαξ Αικσπίαο 

 



κε ηνπο παξαθάησ όξνπο: 

1. Οη εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο ζα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηηο εγθεθξηκέλεο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο θαη  ππό ηελ επνπηεία ηεο Δθνξείαο Παιαηναλζξσπνινγίαο, 

πειαηνινγίαο Βνξείνπ Διιάδνο 

2. Θα απνκαθξπλζνύλ από ην ρώξν όια ηα θαηάινηπα ησλ εξγαζηώλ (παιηά θάγθεια 

πεξίθξαμεο, κπάδα θιπ). 

3. Γηα ηα παξαπάλσ έξγα ζα ελεκεξσζεί εγθαίξσο θαη πξηλ ηελ έλαξμή ηνπο ε 

Γεκνηηθή Δπηρείξεζε ησλ Λνπηξώλ Λνπηξαθίνπ θαη ε Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ 

Αικσπίαο. 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην, αθνύ έιαβε ππόςε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηηο 

ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ ΤΠΠΟΑ θαη ην αίηεκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο –

Μνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο Κξήηεο θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε  

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α. Δγκπίνει ηελ ρνξήγεζε άδεηαο γηα ηελ εγθαηάζηαζε πηλαθίδσλ εξκελείαο 

πεξηβάιινληνο θαη ζήκαλζεο ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE GRECABAT 

(LIFE17 NAT/GR/000522) ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο δεκνηηθήο επηρείξεζεο «ΛΟΤΣΡΑ 

ΛΟΤΣΡΑΚΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΛΜΩΠΗΑ ΑΔ» θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 1.ηελ ηνπνζέηεζε πηλαθίδαο εξκελείαο πεξηβάιινληνο ζηε ζέζε κε ζπληεηαγκέλεο 

Υ=324101.8546 Τ=4537564.5920 [ΔΓΑ87] θαη  

2. ηελ ηνπνζέηεζε πηλαθίδαο ζήκαλζεο ζηελ ελίζρπζε ηεο πεξίθξαμεο ηνπ 

πειαηνβαξάζξνπ ζηα Λνπηξά Πόδαξ Αικσπίαο 

 

κε ηνπο παξαθάησ όξνπο: 

1. Οη εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο ζα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηηο εγθεθξηκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

θαη  ππό ηελ επνπηεία ηεο Δθνξείαο Παιαηναλζξσπνινγίαο, πειαηνινγίαο Βνξείνπ Διιάδνο 

2. Θα απνκαθξπλζνύλ από ην ρώξν όια ηα θαηάινηπα ησλ εξγαζηώλ (παιηά θάγθεια 

πεξίθξαμεο, κπάδα θιπ). 

3. Γηα ηα παξαπάλσ έξγα ζα ελεκεξσζεί εγθαίξσο θαη πξηλ ηελ έλαξμή ηνπο ε Γεκνηηθή 

Δπηρείξεζε ησλ Λνπηξώλ Λνπηξαθίνπ θαη ε Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γ. Αικσπίαο. 

 

Β. Δξοςζιοδοηεί ηνλ πξόεδξν γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ Παλεπηζηήκηνπ Κξήηεο-Μνπζείν 

Φπζηθήο Ηζηνξίαο Κξήηε θαη ηνπ εθπξνζώπνπ ηνπ. 

 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύξ. Απιθ. 14/2022 

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

 

Ο Ππόεδπορ ηος Γ..                                            Σα Μέλη 

 

Ακπιβέρ Ανηίγπαθο 

Λοςηπά  23/02/2022 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ  Γ.. 

ΜΠΑΣΖ ΥΡΖΣΟ 


