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ΑΠΟΠΑΜΑ 

 
Από ην Πξαθηηθό ηεο αξηζ. 10/13-10-2021  πλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ ηεο Λνπηξά Λνπηξαθίνπ  Μνλνκεηνρηθήο Γεκνηηθήο Αλώλπκεο Δηαηξίαο 

Αμηνπνίεζεο Γεκνηηθώλ Αθηλήησλ Λνπηξώλ Λνπηξαθίνπ κε  δηαθξηηηθό ηίηιν 

«Λοςηπά Λοςηπακίος Γήμος Αλμυπίαρ Α.Δ» 

 

Απιθ. Αποθ.42/ 2021 Θέμα: 3
ο
  

Καζνξηζκόο λέαο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο Δζσηεξηθώλ 

Τδξνζεξαπεπηεξίσλ 

 

ήκεξα 13 Οκηυβπίος 2021, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 11:05 π.κ ζπλήιζε ην 

Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Μνλνκεηνρηθήο Γεκνηηθήο 

Αλώλπκεο Δηαηξίαο Αμηνπνίεζεο Γεκνηηθώλ Αθηλήησλ Λνπηξώλ Λνπηξαθίνπ, κε 

δηαθξηηηθό ηίηιν  «ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ Α.Δ.», πνπ έρεη 

έδξα ζηα Λνπηξά ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο,  κε αξ.ΜΑΔ 69112/57/β09/16 θαη Α.Φ.Μ. 

090090279 ηεο Γ.Ο.Τ. Έδεζζαο, μέζυ ηηλεδιάζκετηρ, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 10 ηνπ Π.Ν.Π 55/Α΄/11-3-2020, όπσο ηζρύεη θαη κε ηελ 426 εγθύθιην ηνπ 

ΤΠΔ, ύζηεξα θαη από ηελ κε αξηζ. πξση. 913/11-10-2021 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο, πνπ ζηάιζεθε  ζηνλ θαζέλα  ύκβνπιν,  ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο εηαηξίαο όπσο ηζρύεη ζήκεξα, γηα ζπδήηεζε θαη 

ιήςε απνθάζεσλ ζην παξαπάλσ ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

ηελ παξνύζα δηαδηθαζία αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, 

δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ελλέα (9) κειώλ ζπκκεηείραλ (6) έμη κέιε δειαδή : 

 

ΠΑΡΟΝΣΔ 
1.  Μπάηζεο Υξήζηνο 

2.  Ληνύγαο Γεκήηξηνο 

3.  Ούηζθαο Πέηξνο 

4.  Αδξακάλεο Αζαλάζηνο 

5. Μίρνπ Μαξία 

6. Λνύγθα Δπζηξαηία 

 

 

ΑΠΟΝΣΔ 

1. Θενδσξίδεο Αλαζηάζηνο 

2. Οξκάλε Πεηξνύια (αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο Σδέθνπ Υξηζηίλαο) 

3. Καξαπαλαγησηίδνπ Ηζατα (αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο Μαγγίξε 

Γεσξγίαο) 

 

 



Ο Πξόεδξνο ηνπ  Γ. ηεο  εηαηξίαο ύζηεξα από ηε δηαπίζησζε λόκηκεο απαξηίαο 

θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ζηελ εηζήγεζή ηνπ  γηα  ην 3ο ζέκα 

εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ πκβνπιίνπ: 

 

Βαζηθή αλαγθαηόηεηα πνπ πξνέθπςε ιόγσ ηεο κεηαβνιήο ησλ ζπλζεθώλ ηόζν ηνπ 

εζσηεξηθνύ πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο όζν θαη ηνπ εμσηεξηθνύ πεξηβάιινληνο 

(νηθνλνκηθό, λνκηθό, θνηλσληθό, ζεζκηθό) θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηελ πξνζπάζεηα ηεο 

επηρείξεζεο λα ηθαλνπνηεί ζην κέγηζην ηηο αλάγθεο ησλ επηζθεπηώλ, είλαη ε εμέηαζε 

εθαξκνγήο πξνζαξκνζκέλεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο ζηα Δζσηεξηθά 

Τδξνζεξαπεπηήξηα ηεο επηρείξεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Αιεμάλδξεην θαη Παιηό 

Τδξνζεξαπεπηήξην ζηηο κεηαβνιέο απηέο. 

ηόρνο ηεο επηρείξεζεο είλαη ε δεκηνπξγία αμίαο θαη ε ζύλδεζε ηεο πνηόηεηαο ησλ 

ππεξεζηώλ θαη ηεο ηηκήο. Δμεηάδνληαο ηνλ θύθιν δσήο ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ 

θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηελ γλώκε ησλ θαηαλαισηώλ πξνηείλεηαη ε παξνρή 

ζηαζεξήο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο θαζ΄όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ζε όιεο ηηο 

εζσηεξηθέο (prive) πηζίλεο.  

Με βάζε ηελ ηζρύνπζα ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ησλ εζσηεξηθώλ πδξνζεξαπεπηεξίσλ 

ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε ησλ ηηκώλ αλά πεξηόδνπο, όπσο ηα ζαββαηνθύξηαθα, ηηο 

αξγίεο θαη ηελ ζεξηλή πεξίνδν ( 01 Απγνύζηνπ έσο 15 Οθησβξίνπ) αιιά θαη αλά 

εζσηεξηθή πηζίλα. Η αύμεζε ησλ ηηκώλ θαηά ηηο πξναλαθεξζείζεο ρξνληθέο 

πεξηόδνπο απνζαξξύλεη ηνλ επηζθέπηε λα επηιέμεη ηηο εζσηεξηθέο εγθαηαζηάζεηο ή ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο εγθαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ πςειόηεξε ηηκή. Δπηπιένλ, ε ηηκνιόγεζε 

ησλ ππεξεζηώλ καο επεξεάδεηαη άκεζα θαη από ην εζσηεξηθό πεξηβάιινλ ηεο 

επηρείξεζεο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηνπο θπζηθνύο θαη αλζξώπηλνπο πόξνπο ηνπο 

νπνίνπο δηαζέηνπκε. ε ζπλάξηεζε θαη κε ηελ απνθπγή ζπλσζηηζκνύ ζηνπο 

εζσηεξηθνύο ρώξνπο ιόγσ ησλ πγεηνλνκηθώλ πεξηνξηζκώλ, πξέπεη λα ζηνρεύνπκε 

ζηελ αύμεζε ηεο επηζθεςηκόηεηαο θαηά ηηο θαζεκεξηλέο κέξεο, παξέρνληαο θίλεηξα 

πξνζέιθπζεο ησλ πειαηώλ.  

Η επηρείξεζε εμεηάδνληαο όιεο ηηο παξακέηξνπο εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ 

πεξηβάιινληνο θαη ζηνρεύνληαο ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθώλ ησλ πειαηώλ 

πξνηείλεη ηελ εθαξκνγή ζηαζεξήο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο ζηα Δζσηεξηθά 

Τδξνζεξαπεπηήξηα ηεο επηρείξεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Αιεμάλδξεην θαη Παιηό 

Τδξνζεξαπεπηήξην.  

Παξαθάησ παξαηίζεηαη ν πίλαθαο κε ηηο ηηκέο αλά πηζίλα θαη αλά άηνκν, νη νπνίεο ζα 

είλαη ζηαζεξέο γηα όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο : 

 

1.Αλεξάνδπειο Υδποθεπαπευτήπιο 

 

ΑΤΟΜΑ 2 3 4 5 6 

Πιςίνα Νο5 13 € 15 € 18 € 21 € 24 € 

Πιςίνα Νο6 13 € 15 € 18 € 21 € 24 € 

Πιςίνα Νο7 13 € 15 € 18 € 21 € 24 € 

Πιςίνα Νο8 13 € 15 € 18 € 21 € 24 € 



Πιςίνα Νο9 13 € 15 € 18 € 21 € 24 € 

Πιςίνα Νο10 13 € 15 € 18 € 21 € 24 € 

Πιςίνα Νο11 13 € 15 € 18 € 21 € 24 € 

Πιςίνα Νο12 13 € 15 € 18 € 21 € 24 € 

Πιςίνα 

Αφροδίτη 13 € 15 € 18 € 21 € 24 € 

Πιςίνα Ερατώ 13 € 15 € 18 € 21 € 24 € 

Πιςίνα 

Απόλλων 13 € 15 € 18 € 21 € 24 € 

 

2.Παλιό Υδποθεπαπευτήπιο 

 

ΑΤΟΜΑ 2 3 4 5 6 

Πιςίνα 

Γυναικών 13 € 15 € 18 € 21 € 24 € 

Πιςίνα Ανδρών 13 € 15 € 18 € 21 € 24 € 

Χαμάμ 1  13 € 15 € 18 € 21 € 24 € 

Χαμάμ 2 13 € 15 € 18 € 21 € 24 € 

 

 

Δπηπξόζζεηα, πξνηείλεηαη ε δηαηήξεζε εθπησηηθώλ ηηκώλ όπσο έρνπλ νξηζηεί κε ηελ  

45/2014 απόθαζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηνπ Γεκόηεο Αικσπίαο, ηελ 27/2018 

απόθαζε Γηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ γηα ηα άηνκα ΑΜΔΑ θαη  γηα ηνπο ηξίηεθλνπο κε 

ηελ 23/2019 θαη 60/2019 απόθαζε γηα όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ. 

Ωο έλαξμε ηεο λέαο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο ησλ εζσηεξηθώλ πδξνζεξαπεπηεξίσλ 

πξνηείλεηαη ε ιήμε ηεο ζεξηλήο πεξηόδνπ. 

 

ηε  ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο  θάιεζε ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

Σν Γ.. αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη 

αθνύ έιαβε ππόςε ηηο παξακέηξνπο ηνπ εζσηεξηθνύ θαη εμσηεξηθνύ πεξηβάιινληνο  

πνπ επηβάιινπλ ηελ πξνζαξκνγή ησλ ηηκώλ 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      ο μ ό φ ω ν α 

 

Α. Δγκπίνει ηελ εθαξκνγή ζηαζεξήο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο ζηα εζσηεξηθά 

Τδξνζεξαπεπηήξηα (Αιεμάλδξεην θαη Παιηό Τδξνζεξαπεπηήξην) γηα όιεο ηηο πηζίλεο 

θαη γηα όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξζεθαλ ζην 

εηζαγσγηθό κέξνο ηεο παξνύζαο απόθαζεο θαη όπσο αλαιπηηθά παξαηίζεληαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα: 

 

 

 



1.Αλεξάνδπειο Υδποθεπαπευτήπιο 

 

ΑΤΟΜΑ 2 3 4 5 6 

Πιςίνα Νο5 13 € 15 € 18 € 21 € 24 € 

Πιςίνα Νο6 13 € 15 € 18 € 21 € 24 € 

Πιςίνα Νο7 13 € 15 € 18 € 21 € 24 € 

Πιςίνα Νο8 13 € 15 € 18 € 21 € 24 € 

Πιςίνα Νο9 13 € 15 € 18 € 21 € 24 € 

Πιςίνα Νο10 13 € 15 € 18 € 21 € 24 € 

Πιςίνα Νο11 13 € 15 € 18 € 21 € 24 € 

Πιςίνα Νο12 13 € 15 € 18 € 21 € 24 € 

Πιςίνα 

Αφροδίτη 13 € 15 € 18 € 21 € 24 € 

Πιςίνα Ερατώ 13 € 15 € 18 € 21 € 24 € 

Πιςίνα 

Απόλλων 13 € 15 € 18 € 21 € 24 € 

 

2.Παλιό Υδποθεπαπευτήπιο 

 

ΑΤΟΜΑ 2 3 4 5 6 

Πιςίνα 

Γυναικών 13 € 15 € 18 € 21 € 24 € 

Πιςίνα Ανδρών 13 € 15 € 18 € 21 € 24 € 

Χαμάμ 1  13 € 15 € 18 € 21 € 24 € 

Χαμάμ 2 13 € 15 € 18 € 21 € 24 € 

 

Β. Δγκπίνει ηελ δηαηήξεζε εθπησηηθώλ ηηκώλ όπσο έρνπλ νξηζηεί κε ηελ  45/2014 

απόθαζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηνπ Γεκόηεο Αικσπίαο, ηελ 27/2018 απόθαζε 

Γηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ γηα ηα άηνκα ΑΜΔΑ θαη γηα ηνπο ηξίηεθλνπο κε ηελ 23/2019 

θαη 60/2019 απόθαζε γηα όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο 

Γ. Η ιζσύρ ηεο παξνύζαο απόθαζεο αξρίδεη άκεζα θαη κε ηελ ιήμε ηεο ζεξηλήο 

πεξηόδνπ θαη ζα δηαηεξεζεί κέρξη ηελ αλάθιεζή ηεο κε άιιε απόθαζε Γ.. 

Γ. Δξοςζιοδοηεί ηνλ πξόεδξν   γηα όιεο ηηο απαξαίηεηεο  πεξαηηέξσ ελέξγεηεο . 

 

Η απόθαζε απηή πήξε αύξ. Απιθ. 42/2021 

Αθνύ  ζπληάρζεθε  θαη αλαγλώζηεθε ην πξαθηηθό απηό , ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

Ο Ππόεδπορ ηος Γ..                                            Σα Μέλη 

Ακπιβέρ Ανηίγπαθο 

Λοςηπά  13/10/2021 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ  Γ. 

ΜΠΑΣΗ ΥΡΗΣΟ 


