
 

ΓΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑ                                                                       
ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ  ΜΟΝΟΜΔΣΟΥΙΚΗ                                     
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ 

ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΣΩΝ ΛΟΤΣΡΩΝ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ 

 ΜΔ ΣΟΝ ΓΙΑΚΡΙΣΙΚΟ ΣΙΣΛΟ 

«ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ Α.Δ.» 

Α.Φ.Μ. 090090279      Γ.Ο.Τ. ΔΓΔΑ 

ΑΡ.  Μ.Α.Δ.  69112 / 57 / Β / 09 / 16 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

 
Από ην Πξαθηηθό ηεο αξηζ. 9/12-07-2022  ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

ηεο Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Μνλνκεηνρηθήο Γεκνηηθήο Αλώλπκεο Δηαηξίαο 

Αμηνπνίεζεο Γεκνηηθώλ Αθηλήησλ Λνπηξώλ Λνπηξαθίνπ κε  δηαθξηηηθό ηίηιν 

«Λοςτπά Λοςτπακίος Γήμος Αλμωπίαρ Α.Δ» 

 

Απιθ.Αποφ.50/ 2022 Θέμα: 1
ο
  

Οξηζκόο κειώλ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ζπγθξόηεζε ζε 

ώκα, Δθπξνζώπεζε ηεο Δηαηξίαο θαη Παξνρή δηθαηώκαηνο 

ππνγξαθήο 

 

ήκεξα 12 Ιοςλίος 2022, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 18:00 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, ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο , ύζηεξα θαη από 

ηελ κε αξηζ. πξση. 862/08-07-2022 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 Γεκήηξηνο 

3. Ούηζθαο Πέηξνο 

4. Λνύγθα Δπζηξαηία 

5. Αδξακάλεο Αζαλάζηνο 

6. Μίρνπ Μαξία 

7. Παζόε Μαξία 

 

ΑΠΟΝΣΔ 

1. Θενδσξίδεο Αλαζηάζηνο 

2. Παζόεο Γεκήηξηνο 

 



 

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

θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ζηελ εηζήγεζή ηνπ  γηα  ην 1
ο
 ζέκα 

εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ πκβνπιίνπ: 

 

 

Καηόπηλ ηεο λόκηκεο ζύζηαζεο ηεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία ΛΟΤΣΡΑ 

ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ ΜΟΝΟΜΔΣΟΥΙΚΗ  ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΣΩΝ κε ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν  «ΛΟΤΣΡΑ 

ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ Α.Δ.», ηεο νπνίαο ην θαηαζηαηηθό 

θαηαρσξήζεθε ζην Μεηξών Αλσλύκσλ Δηαηξηώλ θαη πήξε αξηζκό κεηξώνπ   69112 /  

57 / Β / 09 / 16 θαη εγθξίζεθε κε ηελ ππ’αξηζ. 4684/29-12-2009  απόθαζε ηνπ 

Ννκάξρε Ν. Πέιιαο θαη ζηελ ζπλέρεηα  κε ηελ  ππ’αξηζ. 178/2019 απόθαζε 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο νξίζηεθαλ ν Πξόεδξνο ν Αληηπξόεδξνο 

θαη ν Γηεπζύλσλ ύκβνπινο θαη ηα κέιε ηεο εηαηξίαο, θαζώο θαη νη αλαπιεξσηέο 

απηώλ.  Με ηελ 88/2019 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ζπγθξνηήζεθε ζε 

ζώκα ην ζπκβνύιην θαη ε εθπξνζώπεζε ηεο επηρείξεζεο θαη δόζεθε ην δηθαίσκα 

ππνγξαθήο. Με ηελ 26/2021 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ έγηλαλ απνδεθηέο 

νη αηηήζεηο παξαίηεζεο ησλ ηαθηηθώλ κειώλ  θ. Σδέθνπ Υξηζηίλαο θαη θ. Μαγγίξε 

Γεσξγίαο θαη κε ην 451/08.07.2021 έγγξαθν ε επηρείξεζε θνηλνπνίεζε ηελ απόθαζε 

ζην Γεκνηηθό πκβνύιην Αικσπίαο γηα λα πξνβεί ζηελ αληηθαηάζηαζε ησλ 

παξαηηεζέλησλ κειώλ. Σν Γεκνηηθό πκβνύιην Αικσπίαο κε ηελ 79/2022 απόθαζε 

ηνπ απνδέρζεθε ηηο αηηήζεηο ησλ παξαηηεζέλησλ κειώλ θ. Σδέθνπ Υξηζηίλαο θαη θ. 

Μαγγίξε Γεσξγίαο θαη ελέθξηλε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπο σο εμήο : 

Σαθηηθό κέινο : θ. Παζόεο Γεκήηξηνο 

Σαθηηθό κέινο : θ. Παζόε Μαξία 

    

Καηόπηλ όισλ ησλ παξαπάλσ ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ζπγθξνηείηαη ζε ζώκα σο 

εμήο : 

 

1.σο Ππόεδπο ηνλ θ. Μπάηζε Υξήζην, κε  αλαπιεξσηή απηνύ ηνλ θ. Βέζθν 

Γεκήηξην 

 

2.σο  Αντιππόεδπο  ηνλ θ. Ληνύγα Γεκήηξην ηνπ Υξήζηνπ, κε  αλαπιεξσηή απηνύ 

ηνλ θ. Κεηηθίδε Ισάλλε. 

 

3.σο Γιεςθύνων  ύμβοςλο ηνλ θ. Ούηζθα Πέηξν ηνπ Ισάλλε, κε  αλαπιεξσηή 

απηνύ ηνλ θ. Πάιην Γεώξγην. 

 

4.σο  μέλορ ηελ θα. Λνύγθα Δπζηξαηία, κε  αλαπιεξώηξηα απηήο ηελ θα. Μνύγηνπ 

Διεπζεξία. 

 

5.σο μέλορ ηνλ θν.  Παζόε Γεκήηξην, κε  αλαπιεξώηξηα απηνύ ηελ θα. 

Καξαπαλαγησηίδνπ Ηζατα. 

 

6.σο μέλορ ηελ Παζόε Μαξία, κε  αλαπιεξώηξηα απηήο ηελ θα. Οξκάλε Πεηξνύια. 

 

7.σο μέλορ ηνλ θ. Αδξακάλε Αζαλάζην, κε  αλαπιεξσηή απηνύ ηνλ θ. Γνπξδνπκπάθε 

Γεώξγην 

 



8.σο μέλορ ηελ θ. Μίρνπ Μαξία, κε  αλαπιεξώηξηα απηήο ηελ θα. Λεπίηθα 

Αηθαηεξίλε 

 

9.σο μέλορ ηνλ θ. Θενδσξίδε Αλαζηάζην, κε  αλαπιεξσηή απηνύ ηνλ θ. Λεκνλίδε 

Γεώξγην 

 

 

Γηα ηελ εθπξνζώπεζε θαη ην δηθαίσκα ππνγξαθήο ηεο εηαηξίαο ηζρύεη ε 88/2019 

απόθαζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ε νπνία αλαθέξεη ηα εμήο : 

 

 « Εκπροσώπηση της Εταιρίας: 

 

Τν Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην βάζεη ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ θαηαζηαηηθνύ αλαζέηεη ζηνλ 

Πξόεδξν ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνλ θ. Μπάηζε Χξήζην, ηελ ελάζθεζε ησλ 

δηθαησκάησλ απηνύ ζην ζύλνιν , ζε όια ηα δηθαζηήξηα, ειιεληθά θαη αιινδαπά, θάζε 

βαζκνύ θαη δηθαηνδνζίαο, θαη απηνύ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 

επηθξαηείαο θαη θάζε άιιεο Δεκόζηαο , Δεκνηηθήο , Κνηλνηηθήο, Δηνηθεηηθήο ή 

Επαγγεικαηηθήο Αξρήο, θαλνλίδεη ηα ηεο εηαηξίαο θαη γεληθά ηηο δαπάλεο ηεο, δειαδή 

αζθεί όιεο ηηο εμνπζίεο θαη αξκνδηόηεηεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, όπσο απηέο 

ελδεηθηηθά αλαγξάθνληαη ζην άξζξν 28 ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο εηαηξίαο. Επίζεο ν  

αλσηέξσ επηθπξώλεη αληίγξαθα πξαθηηθώλ ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο θαη ηνπ 

Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ελεξγώληαο κόλνο ηνπ θαη κε ηελ ππνγξαθή ηνπ  ππό ηελ 

εηαηξηθή ζθξαγίδα. Ο Πξόεδξνο  ηνπ Δ.Σ πξνεδξεύεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ θαη 

αλαπιεξώλεηαη από ηνλ Αληηπξόεδξν ή αλ θαη απηόο θσιύεηαη από ην ζπκβνύιην πνπ 

πξνζσξηλά ζα νξίδεηαη από ηνπο παξόληεο ζπκβνύινπο. 

 

Παροτή δικαιώματος σπογραυής 

 

Σηε ζπλέρεηα ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην παξέρεη πακςεθεί ζύκθσλα κε ην άξζξν  23 ηνπ 

θαηαζηαηηθνύ, δηθαίσκα ππνγξαθήο απνθιεηζηηθά ζηνλ θ. Μπάηζε Χξήζην ηνπ 

Νηθνιάνπ, γηα όιεο ηηο εθδόζεηο θαη ππνγξαθέο επηηαγώλ, ζπλαιιαγκαηηθώλ 

εληαικάησλ θαη θάζε δηαηαθηηθήο  πξνο πιεξσκή νπνηνπδήπνηε πνζνύ από ηελ εηαηξία 

πξνο ηξίην είλαη ν Πξόεδξνο. » 

 

Η απόθαζε απηή πήξε αύξ. Απιθ.50/2022 

 

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

 

Ο Ππόεδπορ τος Γ..                                            Σα Μέλη 

 

Ακπιβέρ Αντίγπαφο 

Λοςτπά  12/07/2022 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ  Γ.. 

 

ΜΠΑΣΗ ΥΡΗΣΟ 


