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Ήρκαν!!!!  

Οι κατά άλλουσ ςωτιρεσ του τόπου και νζοι «επενδυτζσ», προςπακώντασ να μασ μοιράςουν 

πλαςτικζσ χάνδρεσ και πλαςτικά κακρεφτάκια. 

Χκεσ, μετά από αίτθμα των εκπρόςωπων των νζων ιδιοκτθτϊν των μετοχϊν τθσ Club Hotel Loutraki 

S.A.,  ζγινε ςυνάντθςθ με τθν επιτροπι με τουσ επικεφαλισ των παρατάξεων του Δθμοτικοφ 

Συμβοφλιου. 

Θζμα τθσ ςυνάντθςθσ; H νζα ςυμφωνία μεταξφ τθσ Club Hotel Loutraki S.A. και τθσ Τουριςτικισ ΑΕ 

ΟΤΑ κακϊσ και θ πρόταςθ για το μεταςχθματιςμό τθσ κοινοπραξίασ ςε Ανϊνυμθ Εταιρεία. 

Μετά τθν ευτελι και επαχκι πρόταςι τουσ, το ςυμπζραςμα είναι ότι οι νζοι κάτοχοι των μετοχϊν 

τθσ Club Hotel Loutraki S.A. μασ κεωροφν ζνα μικρό χωριό ικαγενϊν ςτα βάκθ του Αμαηονίου. 

Ξζχαςαν, αγνόθςαν και ζγραψαν ςτα παλιά τουσ υποδιματα τθν μζχρι τϊρα ςχζςθ μασ, θ οποία 

ιςχφει ςιμερα και που ςε ιςχφ, αυτισ αγόραςαν τισ μετοχζσ. Η οποία περιζχει:  

α) ελάχιςτο εγγυθμζνο ειςόδθμα 1.000.000 $  

β) ςυμμζτοχθ ςτθν κοινοπραξία 16% ςιμερα, μετά το 2033 50% και μετά το 2045 100%, 

 γ) ότι όλα τα  κτίρια ανικουν ςτον Διμο και άλλα πολλά.  

Αντί αυτϊν προςφζρουν άκουςον άκουςον με «γενναιοδωρία»: 

- 0.5 % για τηίρο του Καηίνο προ φόρων (αφαιροφνται φόροσ παχνιϊν, Διμοσ κλπ) ςτα 40εκ. 

- 1-1.2 % για αντίςτοιχο τηίρο από 100 εκ. και πάνω. 

- Συμμζτοχθ τθσ Τουριςτικισ ΑΕ ΟΤΑ 1% και 99% θ Club Hotel Loutraki S.A. 

- Και ο χρόνοσ θ διάρκεια λειτουργιάσ τθσ νζασ ανϊνυμθσ εταιρίασ  100 χρόνια.                          

Δθλαδι ςυνολικά τον χρόνο περίπου 200.000 Ευρώ. 

Και για τουσ εργαηομζνουσ….. τίποτα! 

Μετά από αυτιν τθν πρόταςθ μασ κάλεςε ο κ. Comer ςε ςυνάντθςθ γνωριμίασ. «Ευτυχϊσ ςτθν 

αίκουςα του Δθμοτικοφ Συμβουλίου και όχι με ποτό ςτο Καηίνο». 

Καλοφμε όλουσ τουσ Δθμότεσ, αναγνωρίηοντασ τα προβλιματα τθσ κακθμερινότθτασ, να 

ευαιςκθτοποιθκοφν για το πρόβλθμα αυτό να ακυρώςουν τθν πρόταςθ αυτι και να διαφυλάξουν 

τθν αξιοπρζπεια τουσ, που με περιςςι φροντίδα ιρκαν να προςβάλουν οι νζοι κάτοχοι των μετοχϊν 

τθσ Club Hotel Loutraki S.A. Οι επονομαηόμενοι ςωτιρεσ του τόπου. 

Αυτονόθτο είναι ότι μετά από όλα τα παραπάνω, ότι δεν κα ςυμμετζχω ςε καμία ςυνάντθςθ 

γνωριμίασ. Παρά μόνο ςε οποιανδιποτε κεςμικι ςυηιτθςθ με τον κ. Comer (τον νζο πικανά 

ζπαρχο τθσ περιοχισ).   

Για τθν παράταξθ «ΜΕ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΕ ΜΠΡΟΣΑ».  

Κ. Δ. ΛΟΓΟΘΕΣΗ 

Δθμοτικόσ φμβουλοσ. 


