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ΑΠΟΠΑΜΑ 

 
Από ην Πξαθηηθό ηεο αξηζ. 7/02-07-2021  πλεδξίαζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

ηεο Λνπηξά Λνπηξαθίνπ  Μνλνκεηνρηθήο Δεκνηηθήο Αλώλπκεο Εηαηξίαο 

Αμηνπνίεζεο Δεκνηηθώλ Αθηλήησλ Λνπηξώλ Λνπηξαθίνπ κε  δηαθξηηηθό ηίηιν 

«Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Γήκνπ Αικωπίαο Α.Δ» 

 

Αξηζ. Απνθ.29/ 2021 Θέκα: 7
ν
  

πκςεθηζκόο νθεηιώλ κηζζσηή κε δηθαζηηθή απόθαζε   

 

ήκεξα 02 Ηνπιίνπ 2021, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 14:00 κ.κ ζπλήιζε ην 

Δηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Μνλνκεηνρηθήο Δεκνηηθήο 

Αλώλπκεο Εηαηξίαο Αμηνπνίεζεο Δεκνηηθώλ Αθηλήησλ Λνπηξώλ Λνπηξαθίνπ, κε 

δηαθξηηηθό ηίηιν  «ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ Α.Ε.», πνπ έρεη 

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

090090279 ηεο Δ.Ο.Τ. Έδεζζαο, κέζω ηειεδηάζθεψεο, 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 

ΤΠΕ, ύζηεξα θαη από ηελ κε αξηζ. πξση. 390/28-06-2021 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 Δεκήηξηνο 

3.  Ούηζθαο Πέηξνο 

4.  Αδξακάλεο Αζαλάζηνο 

5. Μίρνπ Μαξία 

6. Λνύγθα Επζηξαηία 

 

ΑΠΟΝΣΔ 

1. Θενδσξίδεο Αλαζηάζηνο 

2. Οξκάλε Πεηξνύια (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

3. Καξαπαλαγησηίδνπ Ηζατα (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

 

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

θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ζηελ εηζήγεζή ηνπ  γηα  ην 7
ν
 ζέκα 

εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ πκβνπιίνπ: 

 



ύκθσλα κε ηελ 101/2016 νξηζηηθή δηθαζηηθή απόθαζε ηνπ Εηξελνδηθείνπ 

Αικσπίαο, ε νπνία επηθπξώζεθε κε ηελ αξ. 161/2019 απόθαζε Μνλνκεινύο 

Πξσηνδηθείνπ Έδεζζαο θαη αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ παξαθάησ πνζώλ πξνο ηελ Κ/Ξ 

Σδεληδηθύιιεο Γ. – ππξηάδεο Δ. : 

 Πνζό 14.281,15 επξώ επηδηθαζζέλ θεθάιαην 

 Πνζό 1.246,76 επξώ λόκηκνη ηόθνη επηδηθίαο, όπσο νξίδεη ην δηαηαθηηθό ηεο 

αξ.  101/2016 νξηζηηθήο απόθαζεο ηνπ Εηξελνδηθείνπ Αικσπίαο από ηηο 29-

12-2015 (επόκελε ηεο επίδνζεο ηεο από 21-12-2015 θαη κε αξηζκό έθζεζεο 

θαηάζεζεο δηθόγξαθνπ 788/23-12-2015 αγσγήο πνπ αζθήζεθε) έσο θαη ηηο 

07-12-2016(εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο αξ 101/2016 απόθαζεο) 

 Πνζό 3.841,76 επξώ λόκηκνη ηόθνη επηδηθίαο κεηά ηελ δεκνζίεπζε νξηζηηθήο 

απόθαζεο, δειαδή από ηηο 08-12-2016, επόκελε ηεο δεκνζίεπζεο ηεο κε αξ. 

101/2016  έσο θαη 23-07-2019 

 Πνζό 450,00 επξώ δηθαζηηθή απόθαζε πνπ επηδηθάζζεθε κε ηελ αξ. 101/2016 

νξηζηηθή απόθαζε ηνπ Εηξελνδηθείν Αικσπίαο 

 Πνζό 300,00 επξώ δηθαζηηθή δαπάλε επηδίθαζεο 

Σν ζπλνιηθό πνζό θαηαβνιήο πνπ ππνρξενύηαη λα απνδώζεη ε επηρείξεζε ζηελ Κ/Ξ 

Σδεληδηθύιιεο Γ. – ππξηάδεο Δ, βάζεη ηεο νξηζηηθήο δηθαζηηθήο απόθαζεο ηνπ 

Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Έδεζζαο αλέξρεηαη ζηηο  20.119,67 επξώ.  

 

πκςεθηζκόο είλαη ε απόζβεζε ακνηβαίσλ απαηηήζεσλ κεηαμύ δύν πξνζώπσλ, κέζσ 

ζπλππνινγηζκνύ ηνπο, εθόζνλ θαη ζην κέηξν πνπ αιιεινθαιύπηνληαη. (ΠΟΛ 

1022/12). 

Σν ππόινηπν πνπ εθθξεκεί πξνο θαηαβνιή από ηελ Κ/Ξ Σδεληδηθύιιεο Γ. – 

ππξηάδεο Δ. πξνο ηελ Λνπηξά Λνπηξαθίνπ ΑΕ γηα ηελ θάιπςε νθεηιήο ελνηθίσλ, 

αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 47.800,86 επξώ.  

H επηρείξεζε δύλαηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη ινγηζηηθό ζπκςεθηζκό ησλ αλσηέξσ 

νθεηιώλ θαη απαηηήζεσλ ηεο Κ/Ξ Σδεληδηθύιιεο Γ. – ππξηάδεο Δ., βάζεη ηνπ 

νπνίνπ πξνθύπηεη νθεηιόκελν πνζό από ηελ Κ/Ξ Σδεληδηθύιιεο Γ. – ππξηάδεο Δ. 

πξνο ηελ επηρείξεζε 27.681,19 επξώ. 

 

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

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

αθνύ έιαβε ππόςε ηελ 101/2016 νξηζηηθή δηθαζηηθή απόθαζε ηνπ Εηξελνδηθείνπ 

Αικσπίαο, ε νπνία επηθπξώζεθε κε ηελ αξ. 161/2019 απόθαζε Μνλνκεινύο 

Πξσηνδηθείνπ Έδεζζαο 
 

                                    ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ 

 

1. Δγθξίλεη ηνλ ζπκςεθηζκό νθεηιώλ ηνπ κηζζσηή Κ/Ξ Σδεληδηθύιιεο Γ. – 

ππξηάδεο Δ. κε απαηηήζεηο ηνπ, βάζεη ηεο 101/2016 νξηζηηθήο δηθαζηηθήο απόθαζεο 

ηνπ Εηξελνδηθείνπ Αικσπίαο, ε νπνία επηθπξώζεθε κε ηελ αξ. 161/2019 απόθαζε 

Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Έδεζζαο. Σν νθεηιόκελν πνζό ηεο Κ/Ξ Σδεληδηθύιιεο 

Γ. – ππξηάδεο Δ. πξνο ηελ επηρείξεζε θαηόπηλ ζπκςεθηζκνύ νξίδεηαη ζε 27.681,19 

επξώ 
 



2.  Φεθίδεη πίζησζε ΚΑΕ 02.00.6492.01 γηα δηθαζηηθά έμνδα θαη έμνδα εθηέιεζεο 

δηθαζηηθώλ απνθάζεσλ ή ζπκβηβαζηηθώλ πξάμεσλ 20.119,67 επξώ 

 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ πξόεδξν ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ ελεκέξσζε ηεο Κ/Ξ 

Σδεληδηθύιιε – ππξηάδε πεξί ηεο απνθάζεσο ηνπ πκβνπιίνπ 

 

Η απόθαζε απηή πήξε αύμ. Αξηζ. 29/2021 

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

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ..                                            Σα Μέιε 

Αθξηβέο Αληίγξαθν 

Λνπηξά  02/07/2021 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ  Γ. 

ΜΠΑΣΖ ΥΡΖΣΟ 


