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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της αριθ. 11/12-07-2019
Συνεδρίασης του Διοικητικού
Συμβουλίου της Λουτρά Λουτρακίου Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας
Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου με διακριτικό τίτλο
«Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε»
Αριθ. Αποφ.60/ 2019

Θέμα: 8ο
Εξέταση αιτήματος Ομοσπονδία Πολυμελών Οικογενειών με
τρία τέκνα Ελλάδος (ΟΠΟΤΤΕ)

Στα Λουτρά Δήμου Αλμωπίας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Διοικητικού Συμβουλίου της Λουτρά Λουτρακίου Μονομετοχικής Δημοτικής
Ανώνυμης Εταιρίας Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου, με
διακριτικό τίτλο «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», που
έχει έδρα στα Λουτρά του Δήμου Αλμωπίας, με αρ. ΜΑΕ 69112/57/β09/16 και
Α.Φ.Μ. 090090279 της Δ.Ο.Υ. Αριδαίας, σήμερα 12 Ιουλίου 2019, ημέρα της
εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ συγκεντρώθηκε το
Διοικητικό
Συμβούλιο της Εταιρίας, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 962/09-07-2019 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της, που δόθηκε στον καθένα Σύμβουλο, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 25 του καταστατικού της εταιρίας όπως ισχύει σήμερα, για
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία (παρ. 2 του άρθρου 26 του
καταστατικού της εταιρίας) δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν
παρόντα έξι (6) μέλη δηλαδή :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Μπίνος Δημήτριος του Γεωργίου
Πέγιου Χρυσάνθη του Κωνσταντίνου
Μπίνας Ιωάννης του Γεωργίου
Τραϊανού Μαρία του Δημητρίου
Δόντσος Χρήστος του Νικολάου
Δήμτσης Χρήστος του Τραϊανού

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μπαγκή Αικατερίνη του Ευάγγελου
2. Ούτσκας Πέτρος του Ιωάννη
3. Μπουρνάζη Μελπομένη του Δημητρίου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της εταιρίας ύστερα από τη διαπίστωση νόμιμης απαρτίας
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην εισήγησή του για το 8ο θέμα
ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου:

Με το αρ. πρωτ. 879/28.06.2019 αίτημά της η Ομοσπονδία Πολυμελών Οικογενειών
με τρία τέκνα Ελλάδος (ΟΠΟΤΤΕ) αιτείται παροχή έκπτωσης των τρίτεκνων
οικογενειών στις εγκαταστάσεις των Λουτρών. Στα πλαίσια της γενικότερης
προσπάθειας της επιχείρησης να αφουγκράζεται τις ανάγκες –ανησυχίες του
ευρύτερου κοινωνικού συνόλου αλλά και ενίσχυσης της προβολής της καθώς και του
κοινωνικού προφίλ της θεωρώ ότι πρέπει να συζητήσουμε για τις επιπτώσεις που θα
είχε (θετικές και αρνητικές) μια ενδεχόμενη μείωση των τιμών των εισιτηρίων των
παρεχόμενων ιαματικών λούσεων στην συγκεκριμένη κατηγορία επισκεπτών.
Η μικροοικονομική ανάλυση επιπτώσεων μιας ενδεχόμενης μείωσης των τιμών των
εισιτηρίων των παρεχόμενων ιαματικών λούσεων για τη συγκεκριμένη ομάδα
ανθρώπων και η διενέργεια διαλόγου μεταξύ των μελών του Δ.Σ., θα βοηθήσουν
ώστε να διατυπώσουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα για τις επιπτώσεις στα μελλοντικά
έσοδα στην περίπτωση της συγκεκριμένης μείωσης των τιμών των εισιτηρίων (π.χ.
πιθανή αύξηση επισκεπτών οποία θα αντισταθμίσει την μικρή απώλεια εσόδων από
την μείωση της τιμής των εισιτηρίων, αφού δεν συμπεριλαμβάνει μεγάλο ποσοστό
των επισκεπτών της λουτρόπολης).
Η επιχείρηση είναι φορέας ραγδαίας τουριστικής ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής
του Δήμου Αλμωπίας και αρωγός της οικονομικοκοινωνικής ανάπτυξης των
κατοίκων της, καθώς επίσης παράγει έσοδα της τάξης τουλάχιστον των 1.420.000,00
ευρώ πωλήσεις (κύκλο εργασιών) ετησίως, όπως αυτές αποτυπώθηκαν στον
ισολογισμό της 31/12/2017 (στην προηγούμενη χρήση ανήλθαν στο ποσό των
1.359.000,00 ευρώ) και άρα θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε σφαιρικά λαμβανομένου
υπόψη των ιδιαιτεροτήτων της προτεινόμενης πολιτικής, και όχι μονοδιάστατα την
συγκεκριμένη μείωση των τιμών των εισιτηρίων.
Λαμβανομένου υπόψη όλων των παραπάνω συλλογισμών, αντικειμενικών στοιχείων,
στα πλαίσια προσπάθειας ενίσχυσης του κοινωνικού προφίλ της επιχείρησης,
προτείνω να προχωρήσουμε σε μείωση των τιμών των εισιτηρίων για μέλη της
Ομοσπονδίας Πολυμελών Οικογενειών με τρία τέκνα Ελλάδος (ΟΠΟΤΤΕ).
Προτείνεται η ειδική προσφορά ως εξής:


Για το Ανοιχτό Υδροθεραπευτήριο - πισίνα 2 ευρώ το άτομο(από 3 ευρώ)



Για το Αλεξάνδρειο Υδροθεραπευτήριο πισίνες prive παροχή έκπτωσης 20%
στην ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική . (διαφοροποιούνται αναλόγως με την
χρονική περίοδο και τα άτομα)










ΤΙΜΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
ΠΙΣΙΝΕΣ:ΑΠΟΛΛΩΝ – ΕΡΑΤΩ – ΑΦΡΟΔΙΤΗ
2 ΑΤΟΜΑ – από 13 € - 10 €
3 ΑΤΟΜΑ – από 16€ - 13 €
4 ΑΤΟΜΑ – από 19€ - 15 €
5 ΑΤΟΜΑ – από 22€ - 17,50 €
ΤΙΜΕΣ ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ – ΑΡΓΙΕΣ
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
2 ΑΤΟΜΑ –από 20€-16€
2 ΑΤΟΜΑ – από 20€-16 €
3 ΑΤΟΜΑ –από 23€-18€
3 ΑΤΟΜΑ – από 23€-18 €
4 ΑΤΟΜΑ –από 26€- 21€ 4 ΑΤΟΜΑ –από 26€-21 €

ΕΡΑΤΩ
2ΑΤΟΜΑ – από 15€-12 €
3 ΑΤΟΜΑ – από 18€-14 €












5 ΑΤΟΜΑ –από 29€-23 €
ΤΙΜΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
ΠΙΣΙΝΕΣ 5-12
1-3 ΑΤΟΜΑ – από 10€- 8 €
4 ΑΤΟΜΑ – από 12€- 9,50 €
5 ΑΤΟΜΑ – από 14€- 11 €
ΤΙΜΕΣ ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ – ΑΡΓΙΕΣ
ΠΙΣΙΝΕΣ 5-12
2 ΑΤΟΜΑ – από 13€- 10 €
3 ΑΤΟΜΑ – από 15€- 12 €
4 ΑΤΟΜΑ – από 18€- 14 €
5 ΑΤΟΜΑ – από 21€- 16,50 €

Οι μειώσεις τιμών ισχύουν σε όλη τη διάρκεια του χρόνου και απαιτείται να
αποδεικνύεται με την επίδειξη κάρτας μέλους του τριτέκνου της Ομοσπονδίας
Πολυμελών Οικογενειών με τρία τέκνα Ελλάδος (ΟΠΟΤΤΕ) σε ισχύ.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει άμεσα και θα ισχύει μέχρι την ανάκλησή της
με άλλη απόφαση Δ.Σ.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου μετά από διαλογική συζήτηση και
αφού έλαβε υπόψη
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει οι μειώσεις τιμών να ισχύουν σε όλη τη διάρκεια του χρόνου οπώς
περιγράφηκαν παραπάνω και απαιτείται να αποδεικνύεται με την επίδειξη κάρτας
μέλους του τριτέκνου της Ομοσπονδίας Πολυμελών Οικογενειών με τρία τέκνα Ελλάδος
(ΟΠΟΤΤΕ) σε ισχύ.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει άμεσα και θα ισχύει μέχρι την ανάκλησή της
με άλλη απόφαση Δ.Σ.
Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για όλες τις απαραίτητες περαιτέρω ενέργειες
Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. Αριθ. 60/2019
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό , υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ακριβές Αντίγραφο
Λουτρά 12/07/2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τα Μέλη

