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ΑΠΟΠΑΜΑ 

 
Από ην Πξαθηηθό ηεο αξηζ. 8/09-06-2022  έθηαθηεο ζπλεδξίαζεο 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.49/ 2022 Θέμα: 3
ο
  

Λήςε απόθαζεο ζηα πιαίζηα ηνπ Ν.4875/2021 (Αλώλπκε 

Εηαηξία Ιακαηηθέο Πεγέο Ειιάδαο).     

 

ήκεξα 09 Ηοςνίος 2022, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 10:00 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. 675/06-06-2022 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 (7) επηά ηαθηηθά κέιε, όπσο 

πεξηγξάθνληαη παξαθάησ : 

  

ΠΑΡΟΝΣΔ 

1. Μπάηζεο Υξήζηνο 

2. Ληνύγαο Δεκήηξηνο 

3. Ούηζθαο Πέηξνο 

4. Λνύγθα Επζηξαηία 

5. Αδξακάλεο Αζαλάζηνο 

6. Μίρνπ Μαξία 

7. Θενδσξίδεο Αλαζηάζηνο 

 

ΑΠΟΝΣΔ 

1. Οξκάλε Πεηξνύια (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

2. Καξαπαλαγησηίδνπ Ηζατα (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

 



 

 

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

θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο γηα  ην 3
ο
 ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππόςε 

ησλ κειώλ ηνπ πκβνπιίνπ: 

 

θνπόο ζύγθιεζεο ηεο ζπλεδξίαζεο επί ηνπ 3νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 

είλαη ε ιήςε απόθαζεο ζηα πιαίζηα ηνπ Ν. 4875/2021 πνπ αθνξά ηελ ζύζηαζε ηεο 

εηαηξίαο Ιακαηηθήο Πεγέο Ειιάδνο Α.Ε.   

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην άξζξν 17, παξ. 2β ηνπ Ν. 4875/2021 αλαθέξεηαη «β) Αλ ν 

πξνο αλάζεζε ηεο δηαρείξηζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ηακαηηθόο θπζηθόο πόξνο θαη νη 

εγθαηαζηάζεηο πνπ ζπλέρνληαη κε απηόλ έρνπλ ιάβεη εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο, γηα ηελ 

έθδνζε ηεο απόθαζεο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 25 (Με θνηλή απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ 

Τνπξηζκνύ θαη ηωλ θαηά πεξίπηωζε ζπλαξκόδηωλ εθ ηωλ Υπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ θαη 

Εζωηεξηθώλ, κεηά από εηζήγεζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Ι.Π.Ε. Α.Ε., 

αλαηίζεληαη θάζε θνξά ζηελ Ι.Π.Ε. Α.Ε. ε δηνίθεζε, ε ρξήζε, ε δηαρείξηζε θαη ε 

εθκεηάιιεπζε ηωλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 

17, …) απαηηείηαη ζύκθωλε γλώκε ηνπ νηθείνπ Ο.Τ.Α. α’ βαζκνύ, ζηα δηνηθεηηθά όξηα 

ηνπ νπνίνπ βξίζθνληαη ηα παξαπάλω πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Σε θάζε άιιε πεξίπηωζε, ν 

νηθείνο Ο.Τ.Α. α’ βαζκνύ δύλαηαη, κέζα ζε πξνζεζκία έμη (6) κελώλ από ηε ζέζε ζε 

ηζρύ ηνπ παξόληνο, λα εθδώζεη απόθαζε ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ πεξί ηεο 

αμηνπνίεζεο ηνπ ηακαηηθνύ θπζηθνύ πόξνπ θαη ηωλ εγθαηαζηάζεωλ πνπ ζπλέρνληαη κε 

απηόλ. Αλ παξέιζεη άπξαθηε ε ωο άλω πξνζεζκία ή εθδνζεί αξλεηηθή απόθαζε επί ηεο 

αμηνπνίεζεο, ηεθκαίξεηαη ζύκθωλε γλώκε ηνπ Ο.Τ.Α. α’ βαζκνύ γηα ηελ έθδνζε ηεο 

απόθαζεο. …» 

Η Μνλάδα Ιακαηηθήο Θεξαπείαο «ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ 

Α.Ε.» θαηέρεη Εηδηθό ήκα Λεηηνπξγίαο κε ΜΗΣΕ 0935Τ43000001301 από ηηο 

12.12.2019.  

ην άξζξν 14, παξ. 2 ηνπ Ν. 4875/2021 αλαθέξεηαη «Η Ι.Π.Ε. Α.Ε. έρεη ωο ζθνπό ηε 

δηνίθεζε, δηαρείξηζε, εθκεηάιιεπζε θαη αμηνπνίεζε ηωλ θπζηθώλ ηακαηηθώλ πόξωλ θαη 

πεγώλ, θαζώο θαη ηωλ εγθαηαζηάζεώλ ηνπο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ηωλ ηακαηηθώλ 

πεγώλ ρώξνπ ζε αθηίλα πεληαθνζίωλ (500) κέηξωλ, ε νπνία αλήθεη ζηε δηαρείξηζε ηνπ 

Ειιεληθνύ Οξγαληζκνύ Τνπξηζκνύ (Ε.Ο.Τ.) θαη πεξηιακβάλεηαη ζηελ πξνζηαηεπηηθή 

πεξηνρή γύξω από ηελ πεγή, όπωο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηνπ λ. 4844/1930 

(Α’ 268) θαη ηα νπνία απνηεινύλ πεξηνπζία ηνπ Δεκνζίνπ ή Οξγαληζκνύ Τνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο (Ο.Τ.Α.). H πεξηνρή ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ ιεηηνπξγεί θαη ωο δώλε 

πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνύ πόξνπ….» 

Ωο εθ ησλ παξαπάλσ θαινύκαζηε λα εθθξάζνπκε ηελ πξόζεζή καο, λα 

αμηνπνηήζνπκε ην ζύλνιν ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πεγάδνπλ από ηνλ ηακαηηθό θπζηθό 

πόξν ηόζν εληόο ηεο λνκνζεηηθά νξηνζεηεκέλεο δώλεο κε θέληξν ηελ αλαγλσξηζκέλε 

ηακαηηθή πεγή θαη αθηίλα 500 κέηξσλ, όζν θαη πέξα από απηήλ, εμαληιώληαο θαηά ην 

δπλαηόλ, ηελ αλαπηπμηαθή δπλακηθή ηεο πεξηνρήο.  

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνύ απηνύ, ηόζν ε επηρείξεζε ησλ Λνπηξώλ, όζν θαη ν 

Δήκνο Αικσπίαο όπσο πηζηεύνπκε, ζηα ηκήκαηα πνπ έρνπλ ηελ αξκνδηόηεηα,  



πξνηίζεληαη άκεζα λα πξνβνύλ ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, κε πξώηεο ζηελ 

ηεξάξρεζε ηηο εθπνλήζεηο νηθνλνκνηερληθώλ κειεηώλ ηνπ ζπλνιηθνύ επελδπηηθνύ 

ζρεδίνπ.  

Ο Δήκνο Αικσπίαο θαη ε επηρείξεζε ησλ Λνπηξώλ έρεη επελδύζεη θαη ζπλερίδεη λα 

επελδύεη ζηελ Σνπξηζηηθή Αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο ησλ Λνπηξώλ, θαηαθέξλνληαο 

κέζα ζε ιίγα ρξόληα ηα Λνπηξά λα αλαξξηρεζνύλ ζηελ θνξπθή ησλ Ιακαηηθώλ 

Πεγώλ ηεο ρώξαο καο. Ωο εθ ηνύηνπ ν ζθνπόο ηνπ Ν. 4875/2021 γηα απνδνηηθή 

δηνίθεζε, δηαρείξηζε, εθκεηάιιεπζε θαη ελ γέλεη αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνύ ηακαηηθνύ 

πόξνπ, έρεη επηηεπρζεί θαη κε ηελ παξαπάλσ πξόηαζε, επεθηείλεηαη θαη 

αλαπξνζαξκόδεηαη εληόο δηεπξπκέλσλ  νξίσλ. 

πλεπώο, ελ όςεη ηεο ύπαξμεο εηδηθνύ ζήκαηνο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο απνδεδεηγκέλεο 

αμηνπνίεζεο εθ κέξνπο ηεο Δεκνηηθήο Επηρείξεζεο, ηνπ ηακαηηθνύ θπζηθνύ πόξνπ 

θαη ησλ ζπλερόκελσλ εγθαηαζηάζεσλ,  απνθαζίδνπκε λα πξνβνύκε ζηελ αμηνπνίεζε 

ηνπ ζπλόινπ ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πεγάδνπλ από ηνλ ηακαηηθό θπζηθό πόξν ηόζν 

εληόο ηεο λνκνζεηηθά νξηνζεηεκέλεο δώλεο κε θέληξν ηελ αλαγλσξηζκέλε ηακαηηθή 

πεγή θαη αθηίλα 500 κέηξσλ, όζν θαη πέξα από απηήλ, εμαληιώληαο θαηά ην δπλαηόλ, 

ηελ αλαπηπμηαθή δπλακηθή ηεο πεξηνρήο, ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ καο. Επίζεο 

απνζηέιινπκε ηελ παξνύζα απόθαζε ζην Δήκν Αικσπίαο κε ηελ παξαίλεζε ηεο 

απνδνρήο ηεο θαη ηεο εθ λένπ δέζκεπζεο επί ηνπ ζέκαηνο ηνπ Δήκνπ Αικσπίαο, ζηα 

πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ.   

 

ηε ζπλέρεηα ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνύ άθνπζε 

ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη έιαβε ππόςε ηνπ ηνλ Ν. 4875/2021 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

1. Δγκπίνει ηελ απνζηνιή ηνπ ζέκαηνο ζην Δεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Δήκνπ 

Αικσπίαο γηα ηελ ιήςε απόθαζεο επί ηνπ ζέκαηνο πνπ αλαιπηηθά 

αλαθέξζεθε παξαπάλσ  

2. Δξοςζιοδοηεί ηνλ Πξόεδξν γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Δεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ επί ηεο απόθαζεο 

 

 Η απόθαζε απηή πήξε αύξ. Απιθ. 49/2022 

 

Με ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο πξνο ζπδήηεζε ιύεηαη ε παξνύζα ζπλεδξίαζε θαη 

ππνγξάθεηαη ην παξόλ σο έπεηαη. 

 

Ο Ππόεδπορ ηος Γ..                                            Σα Μέλη 

 

Ακπιβέρ Ανηίγπαθο 

Λοςηπά  09/06/2022 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ  Γ. 

 

ΜΠΑΣΖ ΥΡΖΣΟ 


