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ΑΠΟΠΑΜΑ 

 
Από ην Πξαθηηθό ηεο αξηζ. 16/24-11-2022  ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

ηεο Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Μνλνκεηνρηθήο Γεκνηηθήο Αλώλπκεο Δηαηξίαο 

Αμηνπνίεζεο Γεκνηηθώλ Αθηλήησλ Λνπηξώλ Λνπηξαθίνπ κε δηαθξηηηθό ηίηιν 

«Λοςηπά Λοςηπακίος Γήμος Αλμωπίαρ Α.Δ» 

 

Απιθ. Αποθ.93/ 2022 Θέμα: 8
ο
  

Καζνξηζκόο ιεηηνπξγίαο λέσλ θνξηακώλ ζηνπο 

εμσηεξηθνύο θαηαξξάθηεο   

 

ήκεξα 24 Νοεμβπίος 2022, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 17:00 κ.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, ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο, 

ύζηεξα θαη από ηελ κε αξηζ. πξση. 1558/21-11-2022 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 ηαθηηθά κέιε, όπσο 

πεξηγξάθνληαη παξαθάησ : 

  

ΠΑΡΟΝΣΔ 

1. Μπάηζεο Υξήζηνο 

2. Ληνύγαο Γεκήηξηνο 

3. Ούηζθαο Πέηξνο 

4. Αδξακάλεο Αζαλάζηνο 

5. Παζόεο Γεκήηξηνο 

6. Παζόε Μαξία 

 

ΑΠΟΝΣΔ 

1. Μίρνπ Μαξία 

2. Θενδσξίδεο Αλαζηάζηνο 

3. Λνύγθα Δπζηξαηία 

 

 



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

θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ζηελ εηζήγεζή ηνπ  γηα  ην 5ο ζέκα 

εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ πκβνπιίνπ: 

 

Βαζηθή αλαγθαηόηεηα γηα ηελ νξζή εμππεξέηεζε ησλ πειαηώλ απνηειεί ε παξνρή 

πξόζζεησλ ππεξεζηώλ πνπ ηθαλνπνηνύλ απνηειεζκαηηθά ηηο αλάγθεο ηνπο. Γηα ην 

ιόγν απηό ε επηρείξεζε πξνέβε ζηελ πξνκήζεηα λέσλ θνξηακώλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε 

θαη θύιαμε ησλ πξνζσπηθώλ αληηθεηκέλσλ ησλ πειαηώλ, νη νπνίνη ζα ηνπνζεηεζνύλ 

ζηνπο εμσηεξηθνύο ρώξνπο ινύζεο, όπσο θαηαξξάθηεο 1 θαη θαηαξξάθηεο 2.  

Η ρξήζε ησλ λέσλ θνξηακώλ ζα γίλεηαη κε ηελ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζεί: 

Οη πειάηεο ζα κπνξνύλ λα ηνπνζεηήζνπλ ηα αληηθείκελα ηνπο αθνύ ιάβνπλ ην θιεηδί 

ηνπ θνξηακνύ από ηνλ ππάιιειν, ν νπνίνο ζα θαηαγξάθεη ζε εηδηθό έληππν ηα 

ζηνηρεία απηνύ πνπ εηζέξρεηαη θαη ην Νν ηνπ θιεηδηνύ θαη ζα παξαδίδεη ην θιεηδί γηα 

ηελ ηνπνζέηεζε ησλ αληηθεηκέλσλ ζηνλ πειάηε, έπεηηα ν πειάηεο ζα επηζηξέθεη ην 

θιεηδί ζηνλ ππάιιειν ηνπ ειέγρνπ ηνπ θαηαξξάθηε γηα ηελ θύιαμε ηνπ κέρξη ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ κπάληνπ ηνπ.  

Οη ππάιιεινη ειέγρνπ ζηνπο θαηαξξάθηεο ζα είλαη αξκόδηνη γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο 

νξζήο ρξήζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ θνξηακώλ, ζα θξνληίδνπλ ώζηε λα παξακέλνπλ 

αζθαιηζκέλνη θαζόιε ηε δηάξθεηα ηεο βάξδηαο ηνπο θαη ζα είλαη αξκόδηνη γηα ηε 

θύιαμε ησλ θιεηδηώλ.  

 

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 ηελ εηζήγεζε θαη ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο νξζήο εμππεξέηεζεο ησλ 

πειαηώλ 

 

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

 

Α. Δγκπίνει ηνλ θαζνξηζκό ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ λέσλ θνξηακώλ , όπσο αλαιπηηθά 

πεξηγξάθεθε αλσηέξσ  

 

Β. Δξοςζιοδοηεί ηνλ πξόεδξν γηα όιεο ηελ ελεκέξσζε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ 

ππαιιήισλ ζρεηηθά κε ηελ ιεηηνπξγία θαη ρξήζε ησλ λέσλ θνξηακώλ 

 

Η απόθαζε απηή πήξε αύξ. Απιθ. 93/2022 

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

 

Ο Ππόεδπορ ηος Γ..                                            Σα Μέλη 

Ακπιβέρ Ανηίγπαθο 

Λοςηπά  24/11/2022 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ  Γ. 

ΜΠΑΣΗ ΥΡΗΣΟ 


