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ΑΠΟΠΑΜΑ 

 
Από ην Πξαθηηθό ηεο αξηζ. 16/24-11-2022  ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

ηεο Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Μνλνκεηνρηθήο Γεκνηηθήο Αλώλπκεο Δηαηξίαο 

Αμηνπνίεζεο Γεκνηηθώλ Αθηλήησλ Λνπηξώλ Λνπηξαθίνπ κε δηαθξηηηθό ηίηιν 

«Λοςηπά Λοςηπακίος Γήμος Αλμωπίαρ Α.Δ» 

 

Απιθ. Αποθ.96/ 2022 Θέμα: 11
ο
  

Δμέηαζε ζπκκεηνρήο ζε έθζεζε ηνπξηζηηθνύ πεξηερνκέλνπ 

(ΙΣΒ2023)   

 

ήκεξα 24 Νοεμβπίος 2022, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 17:00 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. 1558/21-11-2022 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 (6) έμη ηαθηηθά κέιε, όπσο 

πεξηγξάθνληαη παξαθάησ : 

  

ΠΑΡΟΝΣΔ 

1. Μπάηζεο Υξήζηνο 

2. Ληνύγαο Γεκήηξηνο 

3. Ούηζθαο Πέηξνο 

4. Αδξακάλεο Αζαλάζηνο 

5. Παζόεο Γεκήηξηνο 

6. Παζόε Μαξία 

 

ΑΠΟΝΣΔ 

1. Μίρνπ Μαξία 

2. Θενδσξίδεο Αλαζηάζηνο 

3. Λνύγθα Δπζηξαηία 

 



Ο Πξόεδξνο ηνπ  Γ. 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: 

 

Κύξηνο ζηόρνο ηεο επηρείξεζεο είλαη ε ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο ηεο θαη ε  

πξνβνιή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζε δηεζλέο επίπεδν. Η επηρείξεζε έρεη ήδε θάλεη 

ζεκαληηθά βήκαηα γηα δηεζλή αλαγλσξηζηκόηεηα θαη πξνζέιθπζε λέσλ αγνξώλ, ηόζν 

ζην εζσηεξηθό όζν θαη ζην εμσηεξηθό κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζε ηνπξηζηηθέο 

εθζέζεηο όπσο ε ΙFT 2022 ζην Βειηγξάδη, ε WTM 2022 ζην Λνλδίλν, ε WTE 2022 

ζηελ Αζήλα θαη ε Philoxenia 2022 ζηελ Θεζζαινλίθε. 

Η εθπξνζώπεζε ηεο επηρείξεζεο ζε απηνύ ηνπ είδνπο ηηο εθζέζεηο δίλεη ηελ 

δπλαηόηεηα δηθηύσζεο, πξνβνιήο, ελεκέξσζεο θαη αιιειεπίδξαζεο κε αληίζηνηρνπο 

θνξείο θαη επηρεηξήζεηο. Η επηρείξεζε νθείιεη λα έρεη δπλακηθή παξνπζία κέζα από 

ηελ ζπκκεηνρή ηεο ζε ηνπξηζηηθέο εθζέζεηο θαη λα παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο ηνπ 

θιάδνπ. 

ύκθσλα κε ηελ 42/2015 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, εγθξίζεθε ε έληαμε 

ηεο επηρείξεζεο ζην Δπξσπατθό Γίθηπν Ιζηνξηθώλ Λνπηξνπόιεσλ, κε ζθνπό ηελ 

αλαβάζκηζε ηεο εηθόλαο ηεο Λνπηξόπνιεο θαη ηνλ νξηζκό κηαο λέαο αλαπηπμηαθήο 

πνξείαο. Έθηνηε ε επηρείξεζε απνηειεί ελεξγό κέινο ηνπ Δπξσπατθνύ Γηθηύνπ 

Ιζηνξηθώλ Λνπηξνπόιεσλ (ΔΗΣΣΑ) αλαλεώλνληαο ζε εηήζηα βάζε ηελ ζπκκεηνρή 

ηεο.  

Mε ην 18/11/2022 ελεκεξσηηθό έγγξαθν πνπ θνηλνπνίεζε ν Δπξσπατθόο ζύλδεζκνο 

ζηελ επηρείξεζε, αλαθέξεη όηη ζα ζπκκεηέρεη κε δηθό ηνπ πεξίπηεξν ζηελ ΙΣΒ2023 

(Internationale Tourismusbörse Berlin), ε νπνία δηνξγαλώλεηαη ζην Βεξνιίλν ζηηο 7-9 

Μαξηίνπ 2023 θαη θαιεί ηα κέιε ηεο λα ζπκκεηέρνπλ σο ζπλεθζέηεο ζην πεξίπηεξν 

ηεο ΔΗΣΣΑ ζηνλ Ιαηξηθό ηνκέα & ηνκέα πγείαο. Σν θόζηνο ζπκκεηνρήο είλαη 

750,00€ (ρσξίο ΦΠΑ) θαη ε πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ιήγεη 

ζηηο 09/12/2022.  

Η ΙΣΒ2023 (Internationale Tourismusbörse Berlin) απνηειεί κία από ηηο κεγαιύηεξεο 

ηνπξηζηηθέο εθζέζεηο πνπ απεπζύλεηαη ζε επαγγεικαηίεο ηνπ ρώξνπ θαη ζπκκεηέρνπλ 

πεξηζζόηεξνη από 10.000 εθζέηεο. 

Ο πξόεδξνο αλαθέξεη όηη είλαη κηα κνλαδηθή επθαηξία λα πξνβιεζεί ε επηρείξεζε ζε 

παγθόζκην επίπεδν θαη λα πξνζειθύζεη λέεο αγνξέο ζηόρνπο. 

 

ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη έιαβε 

ππόςε ηνπ ην θάιεζκα ζπκκεηνρήο ηνπ Δπξσπατθνύ Γηθηύνπ Ιζηνξηθώλ 

Λνπηξνπόιεσλ (ΔΗΣΣΑ) θαη  κεηά από δηεμνδηθή ζπδήηεζε νκόθσλα 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Δγκπίνει ηελ ππνβνιή αίηεζεο ζπκκεηνρήο σο ζπλεθζέηεο ζην πεξίπηεξν ηεο 

ΔΗΣΣΑ & GSTE ζηελ ΙΣΒ2023, ε νπνία ζα δηεμαρζεί ζην Βεξνιίλν ζηηο 07-

09 Μαξηίνπ 2023. 



2. Δξοςζιοδοηεί ηνλ πξόεδξν γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζηελ ΔΗΣΣΑ . 

 

Η απόθαζε απηή πήξε αύξ. Απιθ. 96/2022 

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

 

Ο Ππόεδπορ ηος Γ..                                            Σα Μέλη 

 

 

Ακπιβέρ Ανηίγπαθο 

Λοςηπά  24/11/2022 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ  Γ. 

 

ΜΠΑΣΖ ΥΡΖΣΟ 


