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ΑΠΟΠΑΜΑ 

 
Από ην Πξαθηηθό ηεο αξηζ. 05/20-04-2022 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.37/ 2022 Θέμα: 6
ο
  

πδήηεζε πεξί δηαλνκήο δηαθεκηζηηθώλ θπιιαδίσλ ζηνλ 

ρώξν ηεο Λνπηξόπνιεο  

 

ήκεξα 20 Αππιλίος 2022, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 11:00 π.κ ζπλήιζε ην Δηνηθεηηθό 

πκβνύιην ηεο Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Μνλνκεηνρηθήο Δεκνηηθήο Αλώλπκεο Εηαηξίαο 

Αμηνπνίεζεο Δεκνηηθώλ Αθηλήησλ Λνπηξώλ Λνπηξαθίνπ, κε δηαθξηηηθό 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, 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. 449/15-04-2022 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 δειαδή : 

 

ΠΑΡΟΝΣΔ 

1.  Μπάηζεο Υξήζηνο 

2.  Ληνύγαο Δεκήηξηνο 

3.  Ούηζθαο Πέηξνο 

4.  Αδξακάλεο Αζαλάζηνο 

5. Μίρνπ Μαξία 

6. Λνύγθα Επζηξαηία 

 

 

ΑΠΟΝΣΔ 

1. Οξκάλε Πεηξνύια (αλαπιεξσκαηηθό κέινο ) 

2. Καξαπαλαγησηίδνπ Ηζατα (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

3. Θενδσξίδεο Αλαζηάζηνο 

 

 



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

θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη πξόηεηλε λα πξνζηεζεί σο έθηαθην ζέκα ε 

αληηκεηώπηζε ηεο ξύπαλζεο ηνπ ρώξνπ ηεο Λνπηξόπνιεο ιόγσ ηεο δηαλνκήο έληππνπ 

δηαθεκηζηηθνύ πιηθνύ θαη εθόζνλ ζπκθσλήζεθε από ηα κέιε λα πξνζηεζεί ην 

έθηαθην ζέκα ζηελ εηζήγεζή ηνπ  γηα  ην 6
ο
 ζέκα, έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ 

πκβνπιίνπ: 

 

Με ηελ 63/2020 απόθαζε ηνπ ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην είρε επηζεκάλεη ην πξόβιεκα 

ηεο ξύπαλζεο ησλ εμσηεξηθώλ ρώξσλ ηεο Λνπηξόπνιεο, ιόγσ ηνπ κεγάινπ όγθνπ 

έληππνπ δηαθεκηζηηθνύ πιηθνύ, ην νπνίν ηίζεηαη πξνο δηαλνκή από επηρεηξεκαηίεο ηεο 

πεξηνρήο. Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην πξνέβε ζε ζύζηαζε θαη ελεκέξσζε ησλ άκεζα 

ζπζρεηηδόκελσλ γηα ηελ απνθπγή ηεο ξύπαλζεο ηνπ ρώξνπ. 

Ωζηόζν, κέρξη θαη ζήκεξα παξαηεξείηαη όηη ε πξαθηηθή δηαλνκήο δηαθεκηζηηθώλ 

θπιιαδίσλ εληόο ηεο Λνπηξόπνιεο εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη, κε απνηέιεζκα λα 

δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηελ θαζαξηόηεηα θαη ξύπαλζε ησλ εμσηεξηθώλ ρώξσλ. 

Μέιεκα ηεο επηρείξεζεο είλαη ε παξνρή πνηνηηθώλ ππεξεζηώλ ζε έλα πεξηβάιινλ 

πιήξσο ελαξκνληζκέλν κε ηελ θύζε, ηελ νπνία νθείιεη λα ζεβαζηεί θαη λα 

δηαηεξήζεη θαζαξή.  

Η επηρείξεζε κε αλαθνίλσζε ηεο πξνο ηνπο επαγγεικαηίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη 

ζηελ πεξηνρή ηνπο θάιεζε λα απνζηείινπλ ςεθηαθό πιηθό γηα ηελ πξνβνιή θαη 

πξνώζεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, ην νπνίν ζα πξνβάιιεη δσξεάλ ζε εηδηθά 

δηακνξθσκέλεο νζόλεο, κε ζθνπό ηελ απνθπγή δηαλνκήο δηαθεκηζηηθώλ θπιιαδίσλ 

ηα νπνία ξππαίλνπλ ηνπο εμσηεξηθνύο ρώξνπο ηεο.   

Η επηρείξεζε παξαθαιεί ηνπο άκεζα ζπζρεηηδόκελνπο λα ζεβαζηνύλ ηελ απόθαζε 

ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηνπο ρώξνπο ηεο Λνπηξόπνιεο θαη λα 

ζπκκνξθσζνύλ κε απηή.  

 

Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ιακβάλνληαο 

ππόςε ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνύληαη ζηνλ ηνκέα ηεο θαζαξηόηεηαο από ηελ 

δηαλνκή δηαθεκηζηηθνύ πιηθνύ θαη ηελ δπλαηόηεηα δσξεάλ πξνβνιήο ςεθηαθνύ 

πιηθνύ ησλ επηρεηξεκαηηώλ ζε νζόλεο ηεο επηρείξεζεο ησλ Λνπηξώλ θαη θαηόπηλ 

δηαινγηθήο ζπδήηεζεο 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Δγκπίνει ηελ ελεκέξσζε ησλ άκεζα ζπζρεηηδόκελσλ κε ηελ δηαλνκή 

δηαθεκηζηηθνύ πιηθνύ ζην ρώξν ηεο Λνπηξόπνιεο γηα ην κεγάιν ζέκα ηεο ξύπαλζεο 

πνπ πξνθαιείηαη από ηελ δηαλνκή δηαθεκηζηηθνύ πιηθνύ ζηνπο επηζθέπηεο, ην νπνίν 

θαηαιήγεη ζην έδαθνο ηεο Λνπηξόπνιεο θαη ζπζηήλεη ηελ ζπκκόξθσζε ηνπο σο πξνο 

ηελ παύζε ηεο δηαλνκήο ηνπ πιηθνύ θαη ηελ απνζηνιή ςεθηαθνύ πιηθνύ γηα πξνβνιή 

ζηηο νζόλεο ηεο επηρείξεζεο. 

 

2. Δξοςζιοδοηεί  ηνλ πξόεδξν γηα ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απόθαζεο απηήο ζηνπο άκεζα 

ζπζρεηηδόκελνπο   



 

Η απόθαζε απηή πήξε αύξ. Απιθ. 37/2022 

 

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

 

Ο Ππόεδπορ ηος Γ..                                            Σα Μέλη 

 
Ακπιβέρ Ανηίγπαθο 

Λοςηπά  20/04/2022 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ  Γ. 

ΜΠΑΣΖ ΥΡΖΣΟ 


