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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΡΡΩΝ 
         ΔΗΜΟ ΙΝΣΙΚΗ 
 
 

Α π ι θ.   ς ν ε δ π ί α ζ η ρ: 14/22-6-2022  

 

Απιθ. Αποθ: 76/2022 

Απόζπαζμα από ηο ππακηικό ηηρ 14ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δημοηικού ςμβοςλίος 

 

ΘΕΜΑ 1ο     Λήτη απόθαζηρ για ηη διασείπιζη, εκμεηάλλεςζη και εν γένει 

αξιοποίηζη ηος ιαμαηικού θςζικού πόπος ιαμαηικών λοςηπών ηος 

Δήμος ινηικήρ . 

                                  

 

     ην ηδεξφθαζηξν , ζήκεξα ηελ 22α ηνπ κελφο Ηνπλίνπ, ηνπ έηνπο 2022, 

εκέξα  Σεηάξηε    θαη ψξα 19:00 ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε 

ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε κε  δηα δψζεο παξνπζία , χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκφ 

πξση: 4726/17.06.2022  έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ  ε νπνία 

επηδφζεθε λφκηκα ζε φινπο ηνπ Γεκνηηθνχο πκβνχινπο θαη ζηνλ θ.  Γήκαξρν 

θαη δεκνζηεχζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ  Λ.3852/2010 

(ΦΔΘ Α' 87).  

Άξρηζε ε ζπλεδξίαζε αθνχ ην ζψκα βξέζεθε ζε λφκηκε απαξηία κε ηελ 

παξνπζία δεθαελλέα       (19) κειψλ  θαη ηελ απνπζία νθηψ    (8) κειψλ,  

φπσο: 

 ΠΑΡΟΝΣΕ  ΑΠΟΝΣΕ 

 1 Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο 1 Αξγπξνπνχινπ ηαπξνχια 
2 Γεσξγηάδεο Άλζηκνο 2 Εαπξίδεο Δπζηάζηνο (αζζελήο) 
3 Γεκφπνπινο Θσλζηαληίλνο 3 Θνξσλίδεο Παχινο 
 Γήκνπ Ησάλλεο 4 Κνπκηδίδεο Υαξάιακπνο 
5 Ειαηίληζεο Αληψληνο 5 παλίδεο Δπζχκηνο 

6 Ηληδέο Ληθφιανο 6 Ραβαλίδεο Υξήζηνο (αζζελήο) 
7 Ησαλλίδνπ Καξία 7 Σζίληζηνο Γεψξγηνο 
8 Θνζκίδεο Παλαγηψηεο 8 Φραγκαλής Δημήτριος 

9 Ιαδαξίδεο Θενιφγνο   

10 Ιεσλάθεο Ιεσλίδαο   
11 Ινχγγνο Εήζεο   
12 Καπξνθξχδεο Θπξηάθνο   

13 Ληθεθφξνπ Θσλζηαληίλνο   

14 Ληθνιάνπ Ιεσλίδαο   

1 Παλαγησηίδεο Ησζήθ   
16 Ρφδε νπιηάλα   

17 αββίδεο Παλαγηψηεο   

18 Σνξνπλίδεο Ησάλλεο   

19 Φπηαγθνπξίδνπ Όιγα   

 
Πξφεδξνη πκβνπιίσλ Θνηλνηήησλ: 1) Αγγειίδνπ Αζαλαζία (ηδεξνθάζηξνπ) 2) 
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Σζαβιίδεο Βαζίιεηνο (Αριαδνρσξίνπ) . 
 

     

 ηε ζπλεδξίαζε παξέζηε θαη ν Γήκαξρνο θ. Γνκνπρηζίδεο Φψηηνο πνπ 
θιήζεθε λφκηκα. 

 

Ο θ. Γεσξγηάδεο Άλζηκνο δε ζπκκεηείρε ζηε ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο ιφγσ 
θσιχκαηφο ηνπ. 

Ο θ. Σζίληζηνο Γεψξγηνο πξνζήιζε θαζπζηεξεκέλα ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 1νπ εθηάθηνπ ζέκαηνο. 

Ο θ. Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο απνρψξεζε κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 1νπ εθηάθηνπ 
ζέκαηνο. 

Ζ Θα Ησαλλίδνπ Καξία  απνρψξεζε θαηά  ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 4νπ 

ζέκαηνο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 
Ο θ. Ινχγγνο Εήζεο  θαηά  ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 4νπ ζέκαηνο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

 
Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ εκεξήζηαο δηάηαμεο ν θ. 

Πξφεδξνο δήηεζε απφ ην ζψκα λα ζπδεηεζεί εθηάθησο ην αθφινπζν ζέκα: 
 

¨Αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 2022  (4ε αλακφξθσζε) θαη 

ηξνπνπνίεζε ηνπ Σερληθνχ    Πξνγξάκκαηνο¨ 

 
Θαη ην ζψκα νκφθσλα ζπλαίλεζε ζηελ ζπδήηεζε ηνπ.  

 

Σν 1ν  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο εηζεγήζεθε ν εηζεγήζεθε ν θ.  

Γήκαξρνο θαη αλαθέξζεθε ζην κε αξηζκ. Πξση:46/16-6-2022 έγγξαθν ηνπ 
Πξνέδξνπ θαη Γηεπζχλνληα πκβνχινπ ηεο ΓΑΔ ΗΛΣΗΘΖ , ην νπνίν ζηάιζεθε ζηα 

κέιε ηνπ ζψκαηνο καδί κε ηελ πξφζθιεζε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη απηνηειψο 

παξαηίζεηαη σο αθνινχζσο : 
 

¨ΘΕΜΑ :  Αμεζη ειζαγυγή θέμαηορ διασείπιζηρ Ιαμαηικών Πηγών ιδηποκάζηπος 

ζηο Δημοηικό ςμβούλιο ινηικήρ 
 

Θαηφπηλ ηεο έλαξμεο ηζρχνο ηνπ λφκνπ 4875/2021 κε ηίηιν «Πξφηππνη 

Σνπξηζηηθνί Πξννξηζκνί Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο, Οξγαληζκνί Γηαρείξηζεο θαη 

Πξνψζεζεο Πξννξηζκνχ, Ηακαηηθέο Πεγέο Διιάδαο θαη άιιεο ξπζκίζεηο γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο» ρξήδεη αλάγθεο ε έθδνζε απφθαζεο απφ 

ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ ηληηθήο, κε πεξηερφκελν ζχκθσλν κε ην 

άξζξν 17 παξ. 3 β ηνπ N. 4875/2021 (ΦΔΘ 250/Α/2021). 

Δηδηθφηεξα, ην πξναλαθεξφκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην νθείιεη λα παξέρεη 

ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ κε απφθαζε γηα ηε δηαρείξηζε, εθκεηάιιεπζε θαη ελ 

γέλεη αμηνπνίεζε ηνπ ηακαηηθνχ θπζηθνχ πφξνπ ηακαηηθψλ ινπηξψλ ηνπ Γήκνπ 

ηληηθήο θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζπλέρνληαη κε απηφλ θαη κάιηζηα θαη' 

επεηγφλησο. 

Ο ιφγνο πνπ ζπληξέρεη επείγνπζα αλάγθε πξνθχπηεη δηφηη ζηελ πεξίπησζε 

απηή, ιφγσ χπαξμεο ΔΙ, δελ ηεθκαίξεηαη, κεηά ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηνπ 

εμακήλνπ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ 4875/2021 θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ 
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23.6.2022, ε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ ηληηθήο γηα 

ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηακαηηθψλ ινπηξψλ. πλεπψο, ε έιιεηςε απηή ηζνδπλακεί κε 

αδπλακία αθελφο ηεο έθδνζεο απφθαζεο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λφκνπ 4875/2021, 

θαζψο θαη εθαξκνγήο ησλ ινηπψλ αλαθεξφκελσλ ζην άξζξν απηφ θαη αθεηέξνπ 

ηεο πινπνίεζεο ησλ πεξηγξαθφκελσλ ζην άξζξν 17 ηνπ ίδηνπ λφκνπ. 

Έπεηηα θαη απφ ηελ ζεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ Λνκηθνχ πκβνχινπ ηεο 

ΗΛΣΗΘΖ ΓΑΔ θ. Παξαζθεπηψηε Αιέμαλδξν (επηζπλάπηεηαη) παξαθαινχκε γηα ηελ 

άκεζε εηζαγσγή ηνπ ζαλ ζέκα ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηληηθήο θαζψο θαη ηελ 

ιήςε απφθαζεο κέρξη ηελ 23.06.2022.¨ 

πλερίδνληαο ν θ. Γήκαξρνο είπε φηη  ην παξαπάλσ αίηεκα ζπλνδεχεηαη απφ ηε 

γλσκνδφηεζε ηνπ λνκηθνχ ζπκβνχινπ ηεο ΓΑΔ ε νπνία επίζεο ζηάιζεθε ζε φια ηα 

κέιε. Γηα ην ζέκα δεηήζεθε θαη ε γλψκε ηνπ λνκηθνχ ζπκβνχινπ ηνπ Γήκνπ έηζη 

ψζηε λα είλαη ζαθέο ηη πξέπεη λα πξάμεη ν Γήκνο απφ πιεπξάο ηνπ.  

χκθσλα κε ην άξζξν 17 παξ. 3 ηνπ λ. 4875/2021 ¨ 3. α) Η επιλογή ηων ππορ 

ανάθεζη ηηρ διασείπιζηρ και εκμεηάλλεςζηρ πεπιοςζιακών ζηοισείων γίνεηαι με κπιηήπια ηο 

ζηάδιο ζηο οποίο βπίζκεηαι η αναγνώπιζη ηος θςζικού πόπος ωρ ιαμαηικού, ηον βαθμό 

αξιοποίηζηρ ηος αναγνωπιζθένηορ θςζικού πόπος ωρ ιαμαηικού, ηο ζηάδιο ολοκλήπωζηρ ηων 

καηαζκεςών και εγκαηαζηάζεων ππορ αξιοποίηζη και διάθεζη ηος ιαμαηικού πόπος, ηο ζηάδιο 

ζηο οποίο βπίζκεηαι η διαδικαζία ηηρ σοπήγηζηρ ειδικού ζήμαηορ λειηοςπγίαρ ηων ιαμαηικών 

εγκαηαζηάζεων, καθώρ και ηην πποοπηική ηασύηεπηρ ηοςπιζηικήρ ανάπηςξήρ ηος. 

β) Αν ο ππορ ανάθεζη ηηρ διασείπιζηρ και εκμεηάλλεςζηρ ιαμαηικόρ θςζικόρ πόπορ και οι 

εγκαηαζηάζειρ πος ζςνέσονηαι με αςηόν έσοςν λάβει ειδικό ζήμα λειηοςπγίαρ, για ηην έκδοζη 

ηηρ απόθαζηρ ηηρ παπ. 1 ηος άπθπος 25 απαιηείηαι ζύμθωνη γνώμη ηος οικείος Ο.Τ.Α. α’ 

βαθμού, ζηα διοικηηικά όπια ηος οποίος βπίζκονηαι ηα παπαπάνω πεπιοςζιακά ζηοισεία. Σε 

κάθε άλλη πεπίπηωζη, ο οικείορ Ο.Τ.Α. α’ βαθμού δύναηαι, μέζα ζε πποθεζμία έξι (6) μηνών 

από ηη θέζη ζε ιζσύ ηος παπόνηορ, να εκδώζει απόθαζη ηος Δημοηικού Σςμβοςλίος πεπί ηηρ 

αξιοποίηζηρ ηος ιαμαηικού θςζικού πόπος και ηων εγκαηαζηάζεων πος ζςνέσονηαι με αςηόν. 

Αν παπέλθει άππακηη η ωρ άνω πποθεζμία ή εκδοθεί απνηηική απόθαζη επί ηηρ αξιοποίηζηρ, 

ηεκμαίπεηαι ζύμθωνη γνώμη ηος Ο.Τ.Α. α’ βαθμού για ηην έκδοζη ηηρ απόθαζηρ. Αν εκδοθεί 

απόθαζη ηος Δημοηικού Σςμβοςλίος πεπί αξιοποίηζηρ, ο οικείορ Ο.Τ.Α. α’ βαθμού ή η 

αναπηςξιακή εηαιπεία αςηού ςποβάλει ζηην Ι.Π.Ε., ενηόρ ηεζζάπων (4) εηών από ηην έκδοζη 

ηηρ απόθαζηρ αςηήρ, οικονομοηεσνική μελέηη επενδςηικού ζσεδίος ηος ιαμαηικού θςζικού 

πόπος, ζηην οποία πεπιγπάθεηαι αναλςηικά ηο ππόγπαμμα ηηρ επένδςζηρ, δίνονηαι ζηοισεία για 

ηην ηοςπιζηική κίνηζη ηηρ πεπιοσήρ και παπαηίθενηαι οι πποοπηικέρ βιωζιμόηηηαρ ηηρ 

επένδςζηρ. Τα έπγα αξιοποίηζηρ ολοκληπώνονηαι μέζα ζε πποθεζμία δέκα (10) εηών από ηην 

έκδοζη ηηρ ωρ άνω αναθεπόμενηρ απόθαζηρ ηος Δημοηικού Σςμβοςλίος πεπί αξιοποίηζηρ. Αν 

παπέλθοςν άππακηερ οι ωρ άνω πποθεζμίερ, η απόθαζη ηος ππώηος εδαθίος εκδίδεηαι σωπίρ 

να πποηγηθεί ζύμθωνη γνώμη ηος οικείος Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, ζηα διοικηηικά όπια ηος οποίος 

βπίζκονηαι ηα παπαπάνω πεπιοςζιακά ζηοισεία¨. 

 

Αθνινχζσο ν θ. Γήκαξρνο αλέγλσζε απφζπαζκα απφ ηε γλσκνδφηεζε ηνπ λνκηθνχ 

ζπκβνχινπ ηεο ΓΑΔ ΗΛΣΗΘΖ ¨ Από ηα αλσηέξσ ζπλάγεηαη όηη : α) όηαλ πξόθεηηαη 
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γηα ηακαηηθό θπζηθό πόξν , ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ 

ζπλέρνληαη κε απηόλ , ν νπνίνο είλαη δηαζέζηκνο πξνο αλάζεζε θαη έρεη ιάβεη εηδηθό 

ζήκα ιεηηνπξγίαο (ΕΣΔ) , είναι υποχρεωτική η σύμυωνη γνώμη κε ηε κνξθή 

ηεο απόθαζεο ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ νηθείνπ ΟΤΑ α΄ βαζκνύ , ζηα 

δηνηθεηηθά όξηα ηνπ νπνίνπ βξίζθνληαη ηα παξαπάλσ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ε απόθαζε ηνπ αξ. 25 παξ. 1 ηνπ λ. 4875/2021. β) 

αληίζεηα, θαη ζηηο ινηπέο πεξηπηώζεηο πξνβιέπεηαη ε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ 

Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ νηθείνπ ΟΤΑ α΄ βαζκνύ, λα εθδώζεη απόθαζε πεξί ηεο 

αμηνπνίεζεο ηνπ ηακαηηθνύ θπζηθνύ πόξνπ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζπλέρνληαη 

κε απηόλ, εληόο έμη (6) κελώλ από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ λόκνπ απηνύ, ήηνη έσο 

ηελ 23/06/2022 (άξζξν 76), δηαθνξεηηθά κε ηελ άπξαθηε παξέιεπζε απηνύ-αθόκε 

θαη εάλ εθδνζεί αξλεηηθή απόθαζε επί ηνπ δεηήκαηνο απηνύ κεηά ην εμάκελν-

ηεθκαίξεηαη ε ζύκθσλε γλώκε ηνπ γηα ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο.  

Ελ πξνθεηκέλσ , ε ΣΙΝΤΙΚΗ ΔΑΕ σο δηάδνρνο ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ «Λνπηξά 

Σηδεξνθάζηξνπ ΑΕ» θαη «ΔΕΛΣ» , έρεη αλαιάβεη ήδε από ην έηνο 2011 ηε 

δηαρείξηζε , εθκεηάιιεπζε θαη αμηνπνίεζε ησλ ηακαηηθώλ ινπηξώλ Σηδεξνθάζηξνπ, 

ηα νπνία εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ηνπ ηακαηηθνύ θπζηθνύ πόξνπ ηνπ άξζξνπ 17 

ηνπ λόκνπ 4875/2021.  

Δεδνκέλνπ ινηπόλ , όηη ε ΣΙΝΤΙΚΗ ΔΑΕ –Δεκνηηθή Αλώλπκε Εηαηξεία- έρεη ιάβεη 

Εηδηθό Σήκα Λεηηνπξγίαο (ΕΣΛ) σο ρώξνο ηνπξηζηηθόο ήδε από ην έηνο 2020 θαη γηα 

ηελ ελαξκόληζε κε ηα δηαιακβαλόκελα ηεο δηάηαμεο απηήο , είλαη απαξαίηεηε ε 

ζύκθσλε γλώκε ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ΟΤΑ –Δήκνπ Σηληηθήο γηα ηε 

δηαρείξηζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ ηακαηηθώλ ινπηξώλ Σηδεξνθάζηξνπ , σο 

δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα ζηελ νπνία ελππάξρνπλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απηά.  

Γηα ην ιόγν απηό ρξήδεη αλάγθεο ε έθδνζε απόθαζεο από ην Δεκνηηθό Σπκβνύιην 

ηνπ ΟΤΑ-Δήκνπ Σηληηθήο , κε πεξηερόκελν ζύκθσλν κε ην άξζξν 17 παξ. 3 β ηνπ 

Ν. 4875/2021 (ΦΕΚ 250/Α/2021). 

Εηδηθόηεξα , ην πξναλαθεξόκελν Δεκνηηθό Σπκβνύιην νθείιεη λα παξέρεη ηε 

ζύκθσλε γλώκε ηνπ κε απόθαζε γηα ηε δηαρείξηζε , εθκεηάιιεπζε θαη ελ γέλεη 

αμηνπνίεζε ηνπ ηακαηηθνύ θπζηθνύ πόξνπ ηακαηηθώλ ινπηξώλ ηνπ Δήκνπ Σηληηθήο 

θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζπλέρνληαη κε απηόλ θαη κάιηζηα θαη’ επεηγόλησο. 

Ο ιόγνο πνπ ζπληξέρεη επείγνπζα αλάγθε πξνθύπηεη δηόηη ζηελ πεξίπησζε απηή, 

ιόγσ ύπαξμεο ΕΣΛ, δελ ηεθκαίξεηαη , κεηά ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηνπ εμακήλνπ 

από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ λόκνπ 4875/2021 θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ 23/6/2022, ε 

ζύκθσλε γλώκε ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Δήκνπ Σηληηθήο γηα ηελ 
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αμηνπνίεζε ησλ ηακαηηθώλ ινπηξώλ. Σπλεπώο ε έιιεηςε απηή ηζνδπλακεί κε 

αδπλακία αθελόο ηεο έθδνζεο απόθαζεο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 4875/2021, θαζώο 

θαη εθαξκνγήο ησλ ινηπώλ αλαθεξόκελσλ ζην άξζξν απηό θαη αθεηέξνπ ηεο 

πινπνίεζεο ησλ πεξηγξαθόκελσλ ζην άξζξν 17 ηνπ ίδηνπ λόκνπ¨.   

πλερίδνληαο ν θ. Γήκαξρνο είπε φηη ζε θάζε πεξίπησζε ν νηθείνο ΟΣΑ κέζα ζε 6 

κήλεο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ , ζα πξέπεη λα εθδψζεη απφθαζε πεξί ηεο 

αμηνπνίεζεο ηνπ ηακαηηθνχ θπζηθνχ πφξνπ. Γηα ην ιφγν απηφ , ιακβάλνληαο 

ππφςε ηελ απφθαζε πνπ ιήθζεθε  πέξπζη γηα ηελ επέθηαζε ηεο ζχκβαζεο 

κίζζσζεο ησλ Ινπηξψλ Αγθίζηξνπ γηα 20 ρξφληα  θαη ην κε αξηζκ. Πξση: 

4724/17-6-2022 έγγξαθν ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΓΑΔ ΗΛΣΗΘΖ κε ην νπνίν  θαιεί ην 

Γεκνηηθφ πκβνχιην λα ιάβεη  απφθαζε γηα ηα Ινπηξά ηδεξνθάζηξνπ, 

θαινχκαζηε λα απνθαζίζνπκε ζρεηηθά. Θιείλνληαο εηζεγήζεθε πξνο ην ζψκα ηελ 

ςήθηζε ηεο αθφινπζεο πξφηαζεο : «Ο Γήκνο ηληηθήο θξαηά ηα Ηακαηηθά Ινπηξά 

ηδεξνθάζηξνπ θαη Αγθίζηξνπ , ηνπο ρψξνπο πνπ βξίζθνληαη απηά θαη ηηο 

εγθαηαζηάζεηο πνπ βξίζθνληαη πάλσ ζηα αθίλεηα , γηα ηα νπνία ζεκεησηέσλ έρεη 

ιάβεη εηδηθφ ζήκα ιεηηνπξγίαο.  Γειψλεη ηελ πξφζεζή ηνπ λα αμηνπνηήζεη , 

δηαρεηξηζηεί θαη εθκεηαιιεπηεί ηνπο σο άλσ ηακαηηθνχο θπζηθνχο πφξνπο θαη φιεο 

ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ ζπλέρνληαη κε απηνχο, εθαξκφδνληαο πιήξσο ην Λφκν 

4875/2021 θαη ηδηαίηεξα ην άξζξν 17, παξάγξαθνο 3, εδάθην β». 

  Αθνινχζσο ην ιφγν έιαβε ε Θα Ησαλλίδνπ Καξία θαη είπε φηη ν λφκνο πνπ 

ςεθίζηεθε εληζρχεη ηελ πνιηηηθή ηνπ μεπνπιήκαηνο ησλ πάλησλ. Ωο Ιατθή 

πζπείξσζε πξεζβεχνπκε ηε ζέζε φηη θάζε ηη πνπ απνηειεί θπζηθφ πινχην αλήθεη 

ζην ιαφ . Θαηά ζπλέπεηα είκαζηε αληίζεηνη ζε θάζε ηδησηηθνπνίεζε είηε απηή 

ζπλδέεηαη κε επελδχζεηο ηδησηψλ είηε γίλεηαη κέζσ εηαηξεηψλ εθκεηάιιεπζεο πνπ 

έρνπλ ζθξαγίδα ηνπ θξάηνπο.  

Ο θ. Ιαδαξίδεο Θενιφγνο αθνχ έιαβε ην ιφγν είπε φηη ηα Ινπηξά πξέπεη λα 

παξακείλνπλ ζην Γήκν αιιά ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαη θάπνην ζρέδην αμηνπνίεζήο 

ηνπο γηαηί βξίζθνληαη ζε δεηλή θαηάζηαζε. Κέρξη ηψξα δελ ππάξρεη θάπνηα πξφζεζε 

ηεο δεκνηηθήο αξρήο πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή.  

Ο θ. Παλαγησηίδεο Ησζήθ αθνχ έιαβε ην ιφγν είπε φηη ν ζρεηηθφο λφκνο επί 

ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε ζπδήηεζε , αθνξά δπν θαηεγνξίεο ινπηξψλ: απηψλ πνπ έρνπλ 

πξνρσξήζεη ζηε ιήςε ηνπ εηδηθνχ ζήκαηνο ιεηηνπξγίαο θαη απηψλ πνπ είλαη ζε πην 

αδξαλή θαηάζηαζε ρσξίο λα δηαζέηνπλ ην εηδηθφ ζήκα. ηελ πεξίπησζε καο 

δηαζέηνπκε κελ ην ζήκα αιιά ζε φια ηα ππφινηπα πζηεξνχκε. Δίπε πσο  θαηέζεζε 

έγγξαθν ζηηο 31-1-2020 γηα ηελ θαηάζηαζε ζηα Ινπηξά ηδεξνθάζηξνπ , ην νπνίν 

απνηέιεζε ηελ αθνξκή γηα λα γίλεη θάπνηνο έιεγρνο θαη λα δηαπηζησζεί ηειηθά φηη 

ιείπνπλ 80.000 € απφ ην ηακείν. Απηφ θπζηθά ζεκαίλεη πσο ε επηρείξεζε δελ 

ιεηηνπξγεί ζσζηά. Έθηνηε ζπλερίζακε λα επηδνηνχκε ηα Ινπηξά γηα λα ζπλερηζηεί ε 

ιεηηνπξγία ηνπο. Κε ην ζπγθεθξηκέλν λφκν ε θπβέξλεζε επηδηψθεη λα ζηεξίμεη ηνλ 



 6 

θπζηθφ πινχην ησλ Ινπηξψλ παξέρνληαο ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ζηνπο Γήκνπο λα 

ηα εθρσξήζνπλ ζηελ αλψλπκε εηαηξεία ¨Ηακαηηθέο Πεγέο Διιάδαο¨ γηα ηελ 

αμηνπνίεζή ηνπο απφ απηήλ. ε πεξίπησζε σζηφζν πνπ ν Γήκνο επηιέμεη λα κελ ηα 

εθρσξήζεη ζα πξέπεη ν ίδηνο λα πξνβεί ζηελ αμηνπνίεζή ηνπο. Δίλαη αλέθηθην λα 

κηιάκε γηα αλάπηπμε κηαο εηαηξείαο κε φξνπο δεκνζίσλ ππαιιήισλ. Πέξα απφ ηελ 

απφθαζε πνπ ζα πάξνπκε ζήκεξα , πξέπεη λα θηλεζνχκε εληαηηθά πξνο ηεο 

θαηεχζπλζε ηεο αλάπηπμεο ησλ Ινπηξψλ ηδεξνθάζηξνπ κέζσ ηεο κίζζσζήο  ηνπο 

ζε ηδησηηθή εηαηξεία πνπ ζα ηα αλαπηχμεη θαη ζα δεκηνπξγήζεη ζέζεηο εξγαζίαο.  

Ζ Θα Φπηαγθνπξίδνπ Όιγα αθνχ έιαβε ην ιφγν είπε φηη δελ κπνξεί λα 

απνζαθελίζεη θάπνηα πξάγκαηα . Αλαθέξζεθε ζηελ παξ. β  ηνπ άξζξνπ 17 πνπ 

ιέεη ¨ Αλ ν πξνο αλάζεζε ηεο δηαρείξηζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ηακαηηθόο θπζηθόο 

πόξνο θαη νη εγθαηαζηάζεηο πνπ ζπλέρνληαη κε απηόλ έρνπλ ιάβεη εηδηθό ζήκα 

ιεηηνπξγίαο, γηα ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 25 απαηηείηαη 

ζύκθσλε γλώκε ηνπ νηθείνπ Ο.Τ.Α. α’…¨. Δίπε φηη ε εηζήγεζε ηνπ λνκηθνχ 

ζπκβνχινπ δελ είλαη θαηαηνπηζηηθή θαη φηη αλ ππήξρε ζέκα πξνζεζκίαο πνπ λα 

ιήγεη αχξην (23-6-2022), ζα έπξεπε φινη νη Γήκνη πνπ δηαζέηνπλ επηρεηξήζεηο 

Ινπηξψλ , λα ζπδεηνχλ ην ίδην ζέκα, θάηη πνπ δε ζπκβαίλεη.  

  Απαληψληαο ν θ. Γήκαξρνο δηαβεβαίσζε ην ζψκα φηη κε ηε 
γλσκνδφηεζε ηνπ λνκηθνχ ζπκβνχινπ ηεο ΓΑΔ ΗΛΣΗΘΖ ζπκθψλεζαλ θαη νη δπν 

λνκηθνί ηνπ Γήκνπ θαη είπε φηη φπνηνη Γήκνη δελ ιάβνπλ απφθαζε πεξί δηαηήξεζεο 

ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπο , απηνκάησο ζα κεηαθεξζνχλ ζηελ α.ε ¨Ηακαηηθέο Πεγέο 
Διιάδαο¨. Τπελζχκηζε φηη  ην ζέκα είρε ζπδεηεζεί θαη πξνγελέζηεξα απφ ην 

Γεκνηηθφ πκβνχιην ζηε θάζε ηνπ  λνκνζρεδίνπ θαη ην ζψκα θαηέιεμε  φηη ήηαλ 

απαξάδεθην. Θιείλνληαο , εηζεγήζεθε ηελ ςήθηζε ηνπ ζέκαηνο ζχκθσλα κε ηελ 

αθφινπζε πξφηαζε: 
¨ Ο Γήκνο ηληηθήο θξαηά ηα Ηακαηηθά Ινπηξά ηδεξνθάζηξνπ θαη Αγθίζηξνπ , 

ηνπο ρψξνπο πνπ βξίζθνληαη απηά θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ βξίζθνληαη πάλσ ζηα 

αθίλεηα , γηα ηα νπνία ζεκεησηέσλ έρεη ιάβεη εηδηθφ ζήκα ιεηηνπξγίαο. 
Γειψλεη ηελ πξφζεζή ηνπ λα αμηνπνηήζεη , δηαρεηξηζηεί θαη εθκεηαιιεπηεί ηνπο σο 

άλσ ηακαηηθνχο θπζηθνχο πφξνπο θαη φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ ζπλέρνληαη κε 

απηνχο, εθαξκφδνληαο πιήξσο ην Λφκν 4875/2021 θαη ηδηαίηεξα ην άξζξν 17, 

παξάγξαθνο 3, εδάθην β¨. 

 

 Αθνχ νινθιεξψζεθε ε  εηζήγεζή ηνπ ζέκαηνο, ν  Πξφεδξνο θάιεζε ηα 

κέιε λα απνθαζίζνπλ  ζρεηηθά  κε ηε δηαρείξηζε, εθκεηάιιεπζε θαη ελ γέλεη 
αμηνπνίεζε ηνπ ηακαηηθνχ θπζηθνχ πφξνπ ηακαηηθψλ ινπηξψλ ηνπ Γήκνπ ηληηθήο. 

  

Το Δημοηικό Συμβούλιο 

 

αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ ζέκαηνο , έιαβε ππφςε ηε κε αξηζκ. Πξση:46/16-
6-2022 αίηεζε  ηνπ Πξνέδξνπ θαη Γηεπζχλνληα πκβνχινπ ηεο ΓΑΔ ΗΛΣΗΘΖ θαη 

ηελ απφ 12-6-2022  γλσκνδφηεζε ηνπ λνκηθνχ ζπκβνχινπ ηεο ΓΑΔ ΗΛΣΗΘΖ θ. 

Παξαζθεπηψηε Αιέμαλδξνπ πνπ δηακνηξάζηεθαλ ζηα κέιε καδί κε ηελ πξφζθιεζε 

ηεο ζπλεδξίαζεο ,  κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε  
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Καηά Πλειοψηθία  Δεκαεπηά  (17) ψήθων υπέρ και δύο (2) καηά 

  Αποθαζίζει  

 Ο Γήκνο ηληηθήο θξαηά ηα Ηακαηηθά Ινπηξά ηδεξνθάζηξνπ θαη Αγθίζηξνπ , ηνπο 

ρψξνπο πνπ βξίζθνληαη απηά θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ βξίζθνληαη πάλσ ζηα 
αθίλεηα , γηα ηα νπνία ζεκεησηέσλ έρεη ιάβεη εηδηθφ ζήκα ιεηηνπξγίαο. 

Γειψλεη ηελ πξφζεζή ηνπ λα αμηνπνηήζεη , δηαρεηξηζηεί θαη εθκεηαιιεπηεί ηνπο σο 

άλσ ηακαηηθνχο θπζηθνχο πφξνπο θαη φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ ζπλέρνληαη κε 
απηνχο, εθαξκφδνληαο πιήξσο ην Λφκν 4875/2021 θαη ηδηαίηεξα ην άξζξν 17, 

παξάγξαθνο 3, εδάθην β. 
 

Κεηνςήθηζε ε Θα Ησαλλίδνπ Καξία επεηδή ζέζε ηεο παξάηαμήο ηεο είλαη  φηη θάζε ηη 

πνπ απνηειεί θπζηθφ πινχην αλήθεη ζην ιαφ θαη ν θαζέλαο ζα πξέπεη ειεχζεξα λα 
έρεη πξφζβαζε ζηελ ρξήζε ηνπ , ζπλζήθε πνπ παξαβηάδεηαη ζπζηεκαηηθά κέζα απφ 

άκεζεο ή έκκεζεο ηδησηηθνπνηήζεηο δεκφζησλ αγαζψλ. 

Θαηά ηεο παξαπάλσ απφθαζεο ςήθηζε θαη ν Γεκνηηθφο ζχκβνπινο θ. Ληθνιάνπ 

Ιεσλίδαο.   

 

 Ζ απφθαζε απηή πήξε αξηζκφ 76/2022 .  

   Έηζη ζπληάρζεθε ην παξφλ θαη ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί : 

 
Ο    ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ. 
                Σ..Τ 
    ΜΑΤΡΟΦΡΤΔΗ ΚΤΡΙΑΚΟ 

          Τπογπαθή 1 

ΣΑ ΜΕΛΗ 
Σ.Τ 

 
Τπογπαθέρ 18 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ 
Σ.Τ 

 
ΔΟΜΟΤΥΣΙΔΗ ΦΩΣΙΟ 

 

 
ΑΘΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΚΑ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

 
 ΜΑΤΡΟΦΡΤΔΗ ΚΤΡΙΑΚΟ 


