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ΑΠΟΠΑΜΑ 

 
Από ην Πξαθηηθό ηεο αξηζ. 11/22-11-2021  πλεδξίαζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ ηεο Λνπηξά Λνπηξαθίνπ  Μνλνκεηνρηθήο Δεκνηηθήο Αλώλπκεο Εηαηξίαο 

Αμηνπνίεζεο Δεκνηηθώλ Αθηλήησλ Λνπηξώλ Λνπηξαθίνπ κε  δηαθξηηηθό ηίηιν 

«Λοςηπά Λοςηπακίος Γήμος Αλμωπίαρ Α.Δ» 

 

Απιθ. Αποθ.52/ 2021 Θέμα: 4
ο
  

Εμέηαζε αίηεζεο αξ. πξση. 999/08.11.2021 ηεο εηαηξίαο 

Αλέζηεο ακαξάο ΜΟΝ ΙΚΕ  

 

ήκεξα 22 Νοεμβπίος 2021, εκέξα Δεπηέξα θαη ώξα 12:05 π.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, μέζω ηηλεδιάζκεψηρ, 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. 1026/15-11-2021 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 ηεο Σδέθνπ Υξηζηίλαο) 

3. Καξαπαλαγησηίδνπ Ηζατα (αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο Μαγγίξε 

Γεσξγίαο) 

 

 

 



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

θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ζηελ εηζήγεζή ηνπ  γηα  ην 4
ο
 ζέκα 

εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ πκβνπιίνπ: 

 

ύκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο εηαηξίαο αξκνδηόηεηα 

ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κεηαμύ άιισλ απνηειεί θαη ε ελνηθίαζε (κίζζσζε 

αθηλήησλ) δηαθόξσλ ρώξσλ ηδηνθηεζίαο ηεο επηρείξεζεο έλαληη κηζζώκαηνο ζε 

ηξίηνπο θαζώο θαη ε αλαλέσζε, παξάηαζε  ιεγκέλσλ κηζζσηεξίσλ δηάθνξσλ 

ελνηθηαδόκελσλ ρώξσλ ηεο εηαηξίαο. Επίζεο, ε ελνηθίαζε (κίζζσζε αθηλήησλ) 

δηαθόξσλ ρώξσλ ηδηνθηεζίαο ηεο επηρείξεζεο έλαληη κηζζώκαηνο ζε ηξίηνπο θαη 

απνηειεί έλα από ηα κέζα γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνύ ηεο ζύκθσλα θαη κε ηελ παξ. 

2 πεξ. ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο  Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Μνλνκεηνρηθήο 

Δεκνηηθήο ΑΕ Αμηνπνίεζεο Δεκνηηθώλ Αθηλήησλ Λνπηξώλ Λνπηξαθίνπ. 

 

Με ην αξηζ. Πξση. 999/08.11.2021 όπσο πξσηνθνιιήζεθε από ηελ ππεξεζία καο, 

αίηεκα ηεο εηαηξίαο Αλέζηεο ακαξάο ΜΟΝ ΙΚΕ, καο έθαλε γλσζηό πσο αηηείηαη: 

 

«Ωο γλσζηφλ ε επηρείξεζε καο είλαη κηζζψηξηα ηνπ παξαθάησ ιεπηνκεξψο 

πεξηγξαθφκελνπ ρψξνπ ήηνη (φπσο αλαγξάθεηαη ζην απφ 02-07-2007 αξρηθφ 

ζπκθσλεηηθφ εκπνξηθήο κίζζσζεο.. ελφο δηακνξθσκέλνπ θαη νξηδφκελνπ απφ ηελ 

δεκνηηθή επηρείξεζε Λνπηξψλ ρψξνπ πεξίπνπ 44ηκ εληφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ 

Λνπηξψλ πνπ βξίζθεηαη ζηα Λνπηξά Αξηδαίαο. Λφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθψλ πνπ 

επηθξάηεζαλ ηα 2 ηειεπηαία ρξφληα εμαηηίαο ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξνλντνχ, ε επηρείξεζε 

πνπ δηαηεξνχκε εληφο ηνπ ρψξνπ απηνχ έρεη πιεγεί αλεπαλφξζσηα. Τν θιείζηκν ηεο 

επηρείξεζεο γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα πξνο απνθπγήλ δηάδνζεο ηνπ ηνχ καο 

πξνθάιεζε ηεξάζηηα νηθνλνκηθή δεκία πνπ δελ ζηακάηεζε νχηε φηαλ επεηξάπε ε 

ιεηηνπξγία ηεο… Σηα πιαίζηα ησλ κέηξσλ πνπ πήξε ε πνιηηεία γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ επιήγεζαλ είλαη θαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 49 ηνπ 

Ν.4795/2021 θαη ηνπ άξζξνπ 111 ηνπ Ν. 4790/2021 πεξί παξάζηαζεο ηεο δηάξθεηαο 

ησλ επαγγεικαηηθψλ κηζζψζεσλ. Ελφςεη α) φισλ ησλ παξαπάλσ θαη επεηδή φπσο έρσ 

πιεξνθνξεζεί πξνθαλψο γλσξίδεηε αλάινγα αηηήκαηα επηρεηξήζεσλ πνπ εδξεχνπλ 

ζηνλ ίδην ρψξν ησλ Λνπηξψλ θαη έρνπλ ήδε γίλεη δεθηά απφ κέξνπο ζαο β) ηεο 

επηθείκελεο εθδίθαζεο ηεο εθέζεσο καο, ε νπνία ζε θακία πεξίπησζε δελ επεξεάδεη ηελ 

ππαγσγή καο ζηηο άλσ λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο, θαζψο ε ελ ιφγσ επηρείξεζε αθελφο έρεη 

ππνζηεί φια ηα δπζκελή κέηξα ηεο πνιηηείαο θαη αθεηέξνπ πιεξνί ηελ πξνυπφζεζε ηεο 

κε χπαξμεο νθεηιφκελσλ κηζζσκάησλ (θαζψο πάληνηε ήκαζηαλ ζπλεπέζηαηνη) 

αηηνχκεζα : 

Α. Τελ θαη΄εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ Ν.4795/2021, φπσο ηξνπνπνηήζεθε, 

παξάηαζε γηα δχν έηε (2) ηεο πθηζηάκελεο κίζζσζεο θαηφπηλ ηεο εκπξφζεζκα 

ππνβαιιφκελεο κε ηελ παξνχζα κνλνκεξψο δειψζεσο καο γηα 10 επηπιένλ κήλεο, ήηνη 

ην ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ην νπνίν ε επηρείξεζε καο ήηαλ θιεηζηή θαηφπηλ θξαηηθψλ 

απνθάζεσλ γηα ιφγνπο απνθπγήο κεηάδνζεο ηνπ covid 

B. Τελ εθ κέξνπο ζαο ζπλαίλεζε ψζηε λα αλαβιεζεί ε εθδίθαζε ηεο εθέζεσο πνπ 

έρνπκε θαηαζέζεη γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνπλ νη επεξγεηηθέο δηαηάμεηο ησλ 

λφκσλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ πιεγεί απφ ηα κέηξα θαηά ηεο παλδεκίαο ή ζε 

θάζε πεξίπησζε γηα φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα ψζηε λα δνζεί ζηελ 

επηρείξεζε καο ηθαλφο ρξφλνο λα αληηκεησπίζεη ηελ εμαηξεηηθά δχζθνιε νηθνλνκηθά 

θαηάζηαζε ζηελ νπνία έρεη πεξηέιζεη ιφγσ αθξηβψο ησλ πξφζθαησλ θπβεξλεηηθψλ 

κέηξσλ.  



Γ. Μείσζε ηνπ ηζρχνληνο κηζζψκαηνο θαηά πνζνζηφ 25% ιφγσ ηεο ηδηαίηεξα δχζθνιεο 

νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία έρεη πεξηέιζεη ε επηρείξεζε καο. Μείσζε ηελ 

νπνία έρεηε ήδε εγθξίλεη ζε αλάινγα αηηήκαηα επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηνλ ίδην ρψξν. 

Δ. Τελ άκεζε εμέηαζε ηεο παξνχζεο αηηήζεσο απφ ην πξνζερέο δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην 

ιφγσ ηεο εθδίθαζεο ζηηο 09-12-2021. »  

 

Ο θ. Πξόεδξνο αθνύ έιαβε ππόςε ηελ αξ. πξση. 999/08.11.2021 αίηεζε ηεο εηαηξίαο 

αλέθεξε όηη ε επηρείξεζε Λνπηξά Λνπηξαθίνπ δελ είλαη δπλαηόλ λα απνθαλζεί επί 

ηεο παξνύζεο επί ησλ αηηεκάησλ ππαγσγήο ζηνλ Ν.4795/2021 γηα ηελ ελ ιόγσ 

αίηεζε θαζώο θαη όηη δελ δύλαηαη λα ζπλαηλέζεη ζηελ ππνβνιή αηηήκαηνο αλαβνιήο 

εθ κέξνπο ηεο κηζζώηξηαο, δηόηη πθίζηαηαη εθθξεκνδηθία αλαθνξηθά κε ηελ 

αθπξόηεηα ηεο κίζζσζεο ή κε, ε νπνία αλακέλεηαη λα εθδηθαζηεί ζηηο 09-12-2021. 

Επηπξόζζεηα, αλαθνξηθά κε ηνπο ινηπνύο κηζζσηέο πνπ ππέβαιαλ αληίζηνηρεο 

αηηήζεηο γηα ηελ ππαγσγή ζηνλ Ν. 4795/2021, ν Πξόεδξνο επηζήκαλε όηη δελ 

βξίζθνληαη ζηελ ίδηα λνκηθή θαηάζηαζε κε ηελ αηηνύζα εηαηξία.  

 

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 αίηεζε ηεο εηαηξίαο Αλέζηεο ακαξάο ΜΟΝ ΙΚΕ  
 

                                    ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Αποππίπηει ηελ αξ. πξση. 999/08.11.2021 αίηεζε ηεο εηαηξίαο Αλέζηεο ακαξάο 

ΜΟΝ ΙΚΕ θαη σο πξνο ηα ηέζζεξα αηηήκαηα ηεο, δηόηη δελ είλαη δπλαηόλ λα 

απνθαλζεί επί ηεο παξνύζεο επί ησλ αηηεκάησλ ππαγσγήο ζηνλ Ν.4795/2021 γηα ηελ 

ελ ιόγσ αίηεζε θαζώο θαη όηη δελ δύλαηαη λα ζπλαηλέζεη ζηελ ππνβνιή αηηήκαηνο 

αλαβνιήο εθ κέξνπο ηεο κηζζώηξηαο, επεηδή πθίζηαηαη εθθξεκνδηθία αλαθνξηθά κε 

ηελ αθπξόηεηα ηεο κίζζσζεο ή κε, ε νπνία αλακέλεηαη λα εθδηθαζηεί ζηηο 09-12-

2021. Επηπξόζζεηα, αλαθνξηθά κε ηνπο ινηπνύο κηζζσηέο πνπ ππέβαιαλ αληίζηνηρεο 

αηηήζεηο γηα ηελ ππαγσγή ζηνλ Ν. 4795/2021, ν Πξόεδξνο επηζήκαλε όηη δελ 

βξίζθνληαη ζηελ ίδηα λνκηθή θαηάζηαζε κε ηελ αηηνύζα εηαηξία.  

 

2.Δξοςζιοδοηεί ηνλ πξόεδξν ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ ελεκέξσζε ηεο Αλέζηεο 

ακαξάο ΜΟΝ ΙΚΕ πεξί ηεο απνθάζεσο ηνπ πκβνπιίνπ 

 

Η απόθαζε απηή πήξε αύξ. Απιθ. 52/2021 

Με ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο πξνο ζπδήηεζε ιύεηαη ε παξνύζα ζπλεδξίαζε θαη 

ππνγξάθεηαη ην παξόλ σο έπεηαη. 

 

 

Ο Ππόεδπορ ηος Γ..                                            Σα Μέλη 

Ακπιβέρ Ανηίγπαθο 

Λοςηπά  22/11/2021 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ  Γ. 

ΜΠΑΣΖ ΥΡΖΣΟ 


