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ΑΠΟΠΑΜΑ 

 
Από ην Πξαθηηθό ηεο αξηζ. 13/26-09-2022  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.78/ 2022 Θέμα: 5
ο
  

Απόθαζε έγθξηζεο κεηαθίλεζεο κειώλ Δηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ θαη ππαιιήισλ γηα ζπκκεηνρή ζηελ Έθζεζε 

Σνπξηζκνύ WTΜ 2022 ζην Λνλδίλν 06-10 Ννεκβξίνπ 

2022  

 

ήκεξα 26 επτεμβπίος 2022, εκέξα Δεπηέξα θαη ώξα 18:15 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. 1228/22-09-2022 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 5
ο
 ζέκα 

εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ πκβνπιίνπ: 

 

αο θάλνπκε γλσζηό όηη ν Πξόεδξνο ηεο επηρείξεζεο θνο Μπάηζεο Υξήζηνο, ν 

Αληηπξόεδξνο ηεο επηρείξεζεο θνο Ληνύγαο Δεκήηξηνο, ην κέινο ηνπ Δ θαη 

εληεηαικέλνο ζύκβνπινο θνο Αδξακάλεο Αζαλάζηνο θαη ε ζπλεξγάηεο ηεο 

επηρείξεζεο Σαλνύξε Αιεμία πξέπεη λα παξαζηνύλ ζην Λνλδίλν ζηελ Δηεζλή Έθζεζε 

Σνπξηζκνύ World Travel Μarket (WTM) 2022, ζηελ νπνία ε επηρείξεζε ζπκκεηέρεη 

σο ζπλεθζέηεο ζην πεξίπηεξν ηνπ ΕΟΣ ην δηάζηεκα 07-09 Ννεκβξίνπ 2022. Η 

παξνπζία ησλ αλσηέξσ εθπξνζώπσλ θξίλεηαη αλαγθαία ιόγσ ηεο εκπεηξίαο ηνπο από 

ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε αληίζηνηρεο εθζέζεηο. 

Η κεηαθίλεζε ησλ κειώλ θαη ζπλεξγαηώλ ζα γίλεη νδηθώο κέρξη ηελ Θεζζαινλίθε 

θαη έπεηηα αεξνπνξηθώο ζηηο 06/11/2022 βάζεη ηεο δηαζεζηκόηεηαο ησλ αεξνπνξηθώλ 

εηζηηεξίσλ θαη ε αλαρώξεζή ηνπο ζα είλαη ηελ επόκελε ηεο ιήμεο ηεο έθζεζεο, 

ζπλνιηθά 4 δηαλπθηεξεύζεηο, αεξνπνξηθώο από ην Λνλδίλν ζηελ Θεζζαινλίθε θαη 

έπεηηα νδηθώο. 

θνπόο είλαη ε δπλακηθή παξνπζίαζε ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

ζηελ δηεζλή έθζεζε ηνπξηζκνύ WTΜ 2022 ζην Λνλδίλν, ζηελ νπνία ιακβάλνπλ 

κέξνο εθζέηεο από όιν ηνλ θόζκν θαη απνηειεί  κνλαδηθή επθαηξία λα πξνβιεζεί ε 

επηρείξεζε ζε παγθόζκην επίπεδν. 

 

Παξαθαινύκε ην ώκα λα εγθξίλεη ηε κεηαθίλεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ηνπ Αληηπξνέδξνπ, 

ηνπο κέινπο Δ θαη ηεο ζπλεξγάηηδαο ηεο επηρείξεζεο θαη λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη ιακβάλνληαο  

ππόςε ηελ ζπκκεηνρή ηεο επηρείξεζεο ζηελ  Δηεζλή έθζεζε Σνπξηζκνύ  WTΜ 2022  

σο ζπλεθζέηεο ζην πεξίπηεξν ηνπ ΕΟΣ θαη κεηά από δηεμνδηθή ζπδήηεζε νκόθσλα 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Δγκπίνει ηελ κεηαθίλεζε ηνπ Πξνέδξνπ θνπ Μπάηζε Υξήζηνπ, ηνπ 

Αληηπξνέδξνπ θνπ Ληνύγα Δεκήηξηνπ, ηνπ κέινπο Δ θαη εληεηαικέλνπ 

ζπκβνύινπ θνπ Αδξακάλε Αζαλάζηνπ θαη ηεο ζπλεξγάηηδαο θα Σαλνύξε 

Αιεμίαο ζην Λνλδίλν γηα λα εθπξνζσπήζνπλ ηελ επηρείξεζε ζηελ Δηεζλή 

έθζεζε ηνπξηζκνύ WTΜ 2022, ζηελ νπνία ε επηρείξεζε ζπκκεηέρεη σο 

ζπλεθζέηεο ζην πεξίπηεξν ηνπ ΕΟΣ.  

2. Δγκπίνει ηελ κεηαθίλεζε ησλ αλσηέξσ νδηθώο κέρξη ηελ Θεζζαινλίθε θαη 

αεξνπνξηθώο από ην αεξνδξόκην ηεο Θεζζαινλίθεο ζην αεξνδξόκην ηνπ 

Λνλδίλνπ(Gatwick) ζηηο 06/11/2022 θαη επηζηξνθή ηελ επόκελε ηεο ιήμεο ηεο 

έθζεζεο αεξνπνξηθώο από ην Λνλδίλν (Gatwick) ζηελ Θεζζαινλίθε θαη 

έπεηηα νδηθώο (ζύλνιν 4 δηαλπθηεξεύζεηο) 

3. Η έγθξηζε ησλ εμόδσλ κεηαθίλεζεο θαη ηεο εκεξήζηαο απνδεκίσζεο θαζώο 

θαη ηνπ μελνδνρείνπ ζα ςεθηζηνύλ ζε επόκελν Δηνηθεηηθό πκβνύιην. 

 



Η απόθαζε απηή πήξε αύξ. Απιθ. 78/2022 

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

 

Ο Ππόεδπορ τος Γ..                                            Σα Μέλη 

 

 

Ακπιβέρ Αντίγπαφο 

Λοςτπά  26/09/2022 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ  Γ. 

 

ΜΠΑΣΖ ΥΡΖΣΟ 


