
 ΓΖΜΟ ΑΛΜΩΠΗΑ                                                                       
ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΗΟΤ  ΜΟΝΟΜΔΣΟΥΗΚΖ                                     
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ 

ΓΖΜΟΣΗΚΩΝ ΑΚΗΝΖΣΩΝ ΛΟΤΣΡΩΝ ΛΟΤΣΡΑΚΗΟΤ 

 ΜΔ ΣΟΝ ΓΗΑΚΡΗΣΗΚΟ ΣΗΣΛΟ 

«ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΛΜΩΠΗΑ 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 Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

ηεο Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Μνλνκεηνρηθήο Δεκνηηθήο Αλώλπκεο Εηαηξίαο 

Αμηνπνίεζεο Δεκνηηθώλ Αθηλήησλ Λνπηξώλ Λνπηξαθίνπ κε  δηαθξηηηθό ηίηιν 

«Λοςτπά Λοςτπακίος Γήμος Αλμωπίαρ Α.Δ» 

 

Απιθ.Αποφ.55/2022 Θέμα: 6
ο
  

Εμέηαζε αξ. πξση 844/06.07.2022 αίηεζεο πιιόγνπ Νέσλ 

Λνπηξαθίνπ γηα παξαρώξεζε παξαπνηάκηνπ ρώξνπ γηα ην 

Φεζηηβάι Πόδαξ     

 

ήκεξα 12 Ηοςλίος 2022, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 18:00 κ.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, 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 Δεκήηξηνο 

3. Ούηζθαο Πέηξνο 

4. Λνύγθα Επζηξαηία 

5. Αδξακάλεο Αζαλάζηνο 

6. Μίρνπ Μαξία 

7. Παζόε Μαξία 

 

ΑΠΟΝΣΔ 

1. Θενδσξίδεο Αλαζηάζηνο 

2. Παζόεο Δεκήηξηνο 

 



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

θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ζηελ εηζήγεζή ηνπ  γηα  ην 6
ο
 ζέκα 

εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ πκβνπιίνπ: 

 

Με ηελ αξηζ. πξση. 844/06-07-2022 αίηεζε ηνπ ν ύιινγνο Νέσλ Λνπηξαθίνπ (κε 

θεξδνζθνπηθόο νξγαληζκόο) αηηείηαη:  

« Σας παραθαιούκε κε ηελ παρούζα, όπως κας παρατωρήζεηε ηολ παραποηάκηο τώρο 

έλαληη ηωλ λέωλ εθδοηερίωλ ηες επητείρεζες ηωλ Λοσηρώλ γηα ηελ πραγκαηοποίεζε 2
οσ

 

live stage ηοσ 10
οσ

 Φεζηηβάι Πόδαρ θαηά ηης απογεσκαηηλές ώρες ποσ ιακβάλεη τώρα 

θάζε τρόλο εληός ηοσ τώροσ ηες Λοσηρόποιες (22-24/07/2022)». 

Σν θεζηηβάι απνηειεί πόιν έιμεο ρηιηάδσλ επηζθεπηώλ θαη κέζσ απηνύ ε επηρείξεζε 

πξνβάιεη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο. Η πξαγκαηνπνίεζε ηνπ 2
νπ

 live stage ζηνλ 

αλαθεξόκελν ρώξν ζα δώζεη ηελ δπλαηόηεηα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη επηζθέπηεο λα 

απνιαύζνπλ θαηά ηελ παξακνλή ηνπο επηπιένλ δξαζηεξηόηεηεο ζηελ Λνπηξόπνιε. 

Αλαθνξηθά κε ην παξόλ αίηεκα πξνηείλεηαη λα γίλεη δεθηή ε αίηεζε γηα παξαρώξεζε 

ηνπ ρώξνπ γηα ηνπο ζθνπνύο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, ηελ επζύλε ηνπ νπνίνπ ζα 

έρεη ν ύιινγνο λέσλ Λνπηξαθίνπ.  

 

ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ην ζπκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.  

Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη 

έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε  

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Α. Δγκπίνει  ηελ αξηζ. πξση. 844/06-07-2022 αίηεζε ηνπ ύιινγνπ Νέσλ 

Λνπηξαθίνπ γηα παξαρώξεζε ηνπ παξαπνηάκηνπ ρώξνπ γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο 

δηνξγάλσζεο ηνπ 10
νπ

 Φεζηηβάι Πόδαξ 2022 (22-24/07/2022), όπσο αλαιπηηθά 

πεξηγξάθεθε παξαπάλσ. 

 

Η απόθαζε απηή πήξε αύξ. Απιθ. 55/2022 

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.. 

 

ΜΠΑΣΖ ΥΡΖΣΟ 

 


