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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της αριθ. 14/24-07-2020
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.42/ 2020

Θέμα: 4ο
Εξέταση αιτήματος υπαλλήλου της επιχείρησης κ. ΧΧΧΧΧ

Σήμερα 24 Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 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, στα γραφεία της επιχείρησης, ύστερα από
την με αριθ. πρωτ. 858/22-07-2020 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
Μίχου Μαρία
Θεοδωρίδης Αναστάσιος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Τζέκου Χριστίνα
2. Λούγκα Ευστρατία
3. Μαγγίρη Γεωργία

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της εταιρίας ύστερα από τη διαπίστωση νόμιμης απαρτίας
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην εισήγησή του για το 4ο θέμα
ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου:
Ο κ. ΧΧΧΧΧ υπάλληλος ΙΔΑΧ της επιχείρησης κατέθεσε το αρ. πρωτ.
277/28.02.2020 και το αρ. πρωτ. 583/15.06.2020 αίτημα του στην επιχείρηση περί

χορήγησης προκαταβολής. Πιο συγκεκριμένα, στο αρ. πρωτ. αίτημα 277/28.02.2020
αναφέρει την εξέταση της αίτησής του για χορήγηση προκαταβολής του μισθού
3.000,00€ και να αφαιρείται ποσό 100,00€ μηνιαίως από την καταβολή του μισθού
για χρονικό διάστημα έως και την συμπλήρωση του ανωτέρω ποσού. Στο αρ. πρωτ.
583/15.06.2020 αίτημά του αναφέρει την εξέταση της αίτησής του για χορήγηση
προκαταβολής 4.000,00€ και να αφαιρείται μηνιαίως από την καταβολή του μισθού
του το ποσό των 100,00€ για χρονικό διάστημα έως και την συμπλήρωση του ποσού.
Το Διοικητικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει περί αποδοχής ή απόρριψης της
αίτησης του εργαζομένου. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να εξετάσουμε τις δυνατότητες
και τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης.
Η οικονομική κατάσταση της επιχείρησης μετά την περίοδο αναστολής λειτουργίας
της προς αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού covid-19 με κρατική εντολή και για
χρονικό διάστημα 3 μηνών, ήτοι από 15.03.2020 έως 15.06.2020, έχει αλλάξει
σημαντικά. Τα έσοδα της επιχείρησης το διάστημα αυτό μειώθηκαν δραματικά και με
την επαναλειτουργία της επιχείρησης από 15.06.2020 και έπειτα παρατηρείται
μειωμένη επισκεψιμότητα και τουριστική κίνηση σε σύγκριση με άλλες περιόδους, με
αποτέλεσμα να επηρεάζονται τα έσοδα της επιχείρησης. Η επιχείρηση καλείται να
ανταπεξέλθει στην δύσκολη αυτή περίοδο και να καλύψει όλες τις ανάγκες και
υποχρεώσεις της, ενώ ταυτόχρονα έχει σκοπό να διαφυλάξει την ασφάλεια και
προστασία των επισκεπτών και των εργαζομένων της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, τις
αιτήσεις με αρ. πρωτ. 277/28.02.2020 και 583/15.06.2020 του εργαζομένου ΧΧΧΧΧ
υπάλληλος ΙΔΑΧ και ενημερώθηκε για την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης
έπειτα και από την αναστολή της λειτουργίας της προς αποφυγή διασποράς του
κορωνοϊου covid-19, με κρατική εντολή και ύστερα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Απορρίπτει την αρ. πρωτ. 277/28.02.2020 και αρ. πρωτ. 583/15.06.2020 αίτηση
του εργαζομένου ΧΧΧΧΧΧ υπάλληλος ΙΔΑΧ για χορήγηση προκαταβολής του
μισθού 3.000,00€ και 4.000,00€ αντίστοιχα και να αφαιρείται ποσό 100,00€ μηνιαίως
από την καταβολή του μισθού για χρονικό διάστημα έως και την συμπλήρωση του
ανωτέρω ποσού, καθώς η οικονομική κατάσταση και οι υποχρεώσεις της επιχείρησης
δεν επιτρέπουν να προβεί σε με τέτοια οικονομική κίνηση για τους λόγους που
αναφέρθηκαν στο εισαγωγικό μέρος

2. Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο για την κοινοποίηση της απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου στον εργαζόμενο κ. ΧΧΧΧΧΧ υπάλληλο ΙΔΑΧ της Λουτρά Λουτρακίου
Δήμου Αλμωπίας ΑΕ .

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. Αριθ. 42/2020

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό , υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ακριβές Αντίγραφο
Λουτρά 24/07/2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Τα Μέλη

