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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της αριθ. 10/12-06-2020
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.34/ 2020

Θέμα: 5ο
Ενημέρωση μελών ΔΣ σχετικά με την επαναλειτουργία της
επιχείρησης έπειτα από την αναστολή λειτουργίας στο
πλαίσιο αποφυγής διασποράς του covid-19

Σήμερα 12 Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ συνήλθε το
Διοικητικό Συμβούλιο 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. Έδεσσας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Διοικητικού Συμβουλίου, κεκλεισμένων των θυρών, όπως ορίζεται και στην
ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ εγκύκλιο του ΥΠΕΣ , ύστερα από την με αριθ. πρωτ.
570/09-06-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που στάλθηκε 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.
Στην παρούσα διαδικασία αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία,
δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών συμμετείχαν (6) έξι μέλη δηλαδή :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Μπάτσης Χρήστος
Λιούγας Δημήτριος
Ούτσκας Πέτρος
Αδραμάνης Αθανάσιος
Τζέκου Χριστίνα
Μαγγίρη Γεωργία

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μίχου Μαρία
2. Λούγκα Ευστρατία
3. Θεοδωρίδης Αναστάσιος

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της εταιρίας ύστερα από τη διαπίστωση νόμιμης απαρτίας
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην εισήγησή του για το έκτακτο 5ο θέμα
ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου:

Εν όψει της επαναλειτουργίας της επιχείρησης στις 15.06.2020, έπειτα από την
προσωρινή αναστολή λειτουργίας διάρκειας τριών μηνών, με δημόσια εντολή για την
αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του, η επιχείρηση καλείται να
εξασφαλίσει την δημόσια υγεία των εργαζομένων και των επισκεπτών της.
Μέχρι στιγμής έχει εκδοθεί εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας και ΚΥΑ του
Υπουργείου Τουρισμού για τα υγειονομικά πρωτόκολλα των τουριστικών
επιχειρήσεων και αναμένεται στο αμέσως επόμενο διάστημα και μέχρι την πλήρη
επαναλειτουργία μας στις 15.06.2020, η έκδοση ειδικών υγειονομικών πρωτοκόλλων
που αφορούν τις Μονάδες Ιαματικής Θεραπείας, κατηγορία στην οποία εντάσσεται η
επιχείρηση, και τα οποία θα πρέπει να τηρούνται πιστά για όσο διάστημα ορίζει η
απόφαση του Υπουργείου.
Ενδεικτικά ορισμένα από τα μέτρα που οφείλει να εφαρμόσει η επιχείρηση για την
προστασία των εργαζομένων και επισκεπτών της είναι:
1. Χρήση μέσων ατομικής προστασίας, όπως μάσκες, γάντια μιας χρήσεως,
προσωπίδες.
2. Χρήση αντισηπτικών για το προσωπικό και τους πελάτες στην υποδοχή,
τήρηση σωματικών αποστάσεων, αποφυγή επαφής χεριών με το πρόσωπο,
αποφυγή χειραψιών
3. Συνεχής φυσικός αερισμός των χώρων και ορθή λειτουργία του συστήματος
εξαερισμού
4. Τακτική απολύμανση επιφανειών
5. Διαμόρφωση της υποδοχής με προσθήκη επιδαπέδιας σήμανσης για την ορθή
διαχείριση της ουράς των πελατών.
6. Ενημέρωση των επισκεπτών πελατών με ανάρτηση ανακοίνωσης εντός του
χώρου της επιχείρησης σχετικά με τα μέτρα και την πολιτική για την
αντιμετώπιση του COVID-19.
7. Τήρηση μέγιστου αριθμού λουόμενων στους χώρους των δεξαμενών,
αναλόγως με τα τετραγωνικά επιφάνειας ύδατος.
8. Απόσταση 1 ώρας ανάμεσα στα ραντεβού, για καθαρισμό και απολύμανση
πισίνας και περιβάλλοντα χώρου και αερισμό μεταξύ των διαδοχικών
χρήσεων
9. Πλάνο διαχείρισης ύποπτου κρούσματος, σε περίπτωση εμφάνισης ύποπτου
κρούσματος
10. Εκπαίδευση-ενημέρωση του προσωπικού για την τήρηση των μέτρων
Επισημαίνεται ότι τα μέτρα αυτά είναι ενδεικτικά, καθώς αναμένεται η έκδοση
ειδικών υγειονομικών πρωτοκόλλων για τις Μονάδες Ιαματικής Θεραπείας, τα οποία
θα εφαρμόσει η επιχείρηση συνδυαστικά με τα παραπάνω αναφερόμενα μέτρα.
Προτείνεται να οριστεί υπεύθυνος/συντονιστής για την ορθή επίβλεψη της εφαρμογής
και τήρησης των μέτρων ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Ούτσκας Πέτρος και οι ιατροί
της επιχείρησης .
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και λαμβάνοντας

υπόψη την αναγκαιότητα λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού covid-19 και μετά από διεξοδική
συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την εφαρμογή των μέτρων έναντι του κορωνοϊού covid-19, όπως αναφέρθηκαν
στην εισήγηση του Προέδρου τα οποία θα εφαρμοστούν συνδυαστικά με τα υγειονομικά
πρωτόκολλα που θα εκδοθούν για τις Μονάδες Ιαματικής Θεραπείας
Ορίζει υπεύθυνο/συντονιστή για την ορθή επίβλεψη της εφαρμογής και τήρησης των

μέτρων τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Ούτσκας Πέτρος και τους ιατρούς της
επιχείρησης
Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. Αριθ. 34/2020
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό , υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ακριβές Αντίγραφο
Λουτρά 12/06/2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Τα Μέλη

