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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της αριθ. 17/09-09-2020  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.62/ 2020 Θέμα: 5ο  

Συζήτηση περί τιμολογιακής πολιτικής του Παλιού 
Υδροθεραπευτηρίου  

 
Σήμερα 09 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 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. 1088/04-09-2020 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 οκτώ (8) μέλη δηλαδή : 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1.  Μπάτσης Χρήστος 
2.  Λιούγας Δημήτριος 
3.  Ούτσκας Πέτρος 
4.  Αδραμάνης Αθανάσιος 
5. Θεοδωρίδης Αναστάσιος 
6. Τζέκου Χριστίνα 
7.  Λούγκα Ευστρατία 
8.  Μαγγίρη Γεωργία 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ 

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



Καθώς η τιμολογιακή πολιτική της επιχείρησης έχει καθοριστεί για το σύνολο των 

εγκαταστάσεων της με προηγούμενες αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου, 

καλούμαστε σήμερα έπειτα και από πολλά αιτήματα επισκεπτών να εξετάσουμε την 

δυνατότητα παροχής εκπτωτικής πολιτικής σε λουόμενους που επισκέπτονται το 

Παλιό Υδροθεραπευτήριο των Λουτρών. Λόγω των υγειονομικών πρωτοκόλλων που 

τηρεί η επιχείρηση για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού και της 

ασφάλειας των λουόμενων της δεν έχει την δυνατότητα να λειτουργεί ομαδικώς τις 

εσωτερικές πισίνες του Παλιού Υδροθεραπευτηρίου, όπως λειτουργούσαν όλες τις 

προηγούμενες περιόδους. Συνεπώς, θα πρέπει να δοθεί κίνητρο στους λουόμενους να 

συνεχίσουν να πραγματοποιούν τις λούσεις τους χωρίς να επιβαρύνονται οικονομικά, 

ειδικά αυτή την περίοδο που διανύουμε λόγω των επιπτώσεων του κορωνοϊού, αλλά 

και χωρίς να ζημιωθεί οικονομικά η επιχείρηση. Καλούμαστε, λοιπόν, να εξετάσουμε 

την δυνατότητα παροχής έκπτωσης σε λουόμενους, οι οποίοι επισκέπτονται 

συστηματικά και συνεχόμενα τις εγκαταστάσεις του συγκεκριμένου 

Υδροθεραπευτηρίου και οι οποίοι έκαναν χρήση των ομαδικών πισινών με 

χαμηλότερη τιμή από ότι εάν διατεθούν ατομικά(πριβέ). Ο τρόπος παροχής και 

καταγραφής της έκπτωσης θα πρέπει να συνάδει με την λειτουργία της επιχείρησης 

και να μη δημιουργεί διαχειριστικά προβλήματα στο αρμόδιο προσωπικό. 

Συνεπώς, προτείνω εφόσον υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου να 

εξετάσουμε το θέμα σε επόμενη συνεδρίαση αφού λάβουμε και την άποψη του 

λογιστηρίου για τον τρόπο εφαρμογής της έκπτωσης καθώς και των οικονομικών 

αποτελεσμάτων από την αλλαγή της τιμολογιακής πολιτικής.  

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και 

λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική της επιχείρησης σε 

συνδυασμό με την εφαρμογή των υγειονομικών πρωτόκολλων για τον περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού και των αιτημάτων των πολιτών και κατόπιν διαλογικής 

συζήτησης 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
1.Αναβάλλει την εξέταση του συγκεκριμένου θέματος και προτείνει να συζητηθεί σε 

επόμενη συνεδρίαση εφόσον εξεταστεί ο τρόπος εφαρμογής της έκπτωσης και των 

οικονομικών αποτελεσμάτων από το λογιστήριο 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. Αριθ. 62/2020 
 
Αφού  συντάχθηκε  και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό , υπογράφεται ως εξής: 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                            Τα Μέλη 
 

Ακριβές Αντίγραφο 
Λουτρά  09/09/2020 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  Δ.Σ 
ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 


