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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 

«Λοςηπά Λοςηπακίος Γήμος Αλμωπίαρ Α.Δ» 

 

Απιθ. Αποθ.57/ 2022 Θέμα: 8
ο
  

Έγθξηζε εγγξαθήο ζην κεηξών εγγπήζεσλ πξνέιεπζεο  

 

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 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 πξόηεηλε λα πξνζηεζεί σο έκηακηο θέμα ε 

εμέηαζε ηεο εγγξαθήο ηεο επηρείξεζεο ζην κεηξών εγγπήζεσλ πξνέιεπζεο θαη 



εθόζνλ ζπκθσλήζεθε από ηα κέιε λα πξνζηεζεί ην έθηαθην ζέκα ζηελ εηζήγεζή ηνπ 

γηα ην 8
ο
 ζέκα, έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ πκβνπιίνπ: 

 

Καηόπηλ αλαθνίλσζεο ηνπ ΔΑΠΕΕΠ θαη΄εθαξκνγή ηνπ Ν. 4951/2022, ε 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηάζεζεο αίηεζεο γηα εγγξαθή ζην Μεηξών 

Εγθαηαζηάζεσλ  γηα ηελ έθδνζε Εγγπήζεσλ Πξνέιεπζεο ζηαζκώλ παξαγσγήο ησλ 

νπνίσλ νη ΕΠ γηα ελέξγεηα πνπ παξάρζεθε από ηελ 1ε  Ινπλίνπ 2022 εθδίδνληαη ππέξ 

ηνπ Φνξέα Έθδνζεο (άξζξν 15 λ.3468/2006, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 126 

ηνπ λ.4951/2022) είλαη ε 15ε Ινπιίνπ 2022. 

Ωο εθ ηνύηνπ απαηηείηαη άκεζα ε ζύκθσλε γλώκε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο 

επηρείξεζεο πξνθεηκέλνπ λα θαηαηεζεί ζρεηηθή αίηεζε κε ηα απαξαίηεηα 

δηθαηνινγεηηθά.  

εκεηώλεηαη όηη ε δεκνπξαζία ησλ εγγπήζεσλ πξνέιεπζεο νξίδεηαη 6 κήλεο κεηά ηελ 

εθαξκνγή ηνπ Ν.4951/2022. 

 

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

ην λνκνζεηηθό πιαίζην πνπ ηζρύεη  κε ηνλ Ν.4951/2022 γηα ηνλ εθζπγρξνληζκό ηνπ 

πιαηζίνπ αδεηνδόηεζεο ησλ Αλαλεώζηκσλ πεγώλ Ελέξγεηαο θαη ηελ πξνζεζκία γηα 

ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο εγγξαθήο  

 

                                    ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Δγκπίνει ηελ εγγξαθή ζην Μεηξών Εγθαηαζηάζεσλ  γηα ηελ έθδνζε 

Εγγπήζεσλ Πξνέιεπζεο ζηαζκώλ παξαγσγήο 

 

2. Δξοςζιοδοηεί ηνλ Πξόεδξν ηε επηρείξεζεο γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο θαη 

ησλ ζρεηηθώλ δηθαηνινγεηηθώλ   

 

Η απόθαζε απηή πήξε αύξ. Απιθ. 57/2022 

Με ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο αθνύ ζπληάρζεθε θαη αλαγλώζηεθε ην πξαθηηθό 

απηό, ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

 

Ο Ππόεδπορ ηος Γ..                                            Σα Μέλη 

Ακπιβέρ Ανηίγπαθο 

Λοςηπά  12/07/2022 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ  Γ. 

ΜΠΑΣΖ ΥΡΖΣΟ 


