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ΑΠΟΠΑΜΑ 

 
Από ην Πξαθηηθό ηεο αξηζ. 12/07-12-2021  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.59/ 2021 Θέμα: 6
ο
  

Επαλεμέηαζε αίηεζεο 1028/16.11.2021 ηεο θ. Κακλνξόθε 

Επζηξαηίαο πεξί  κίζζσζεο αθηλήηνπ 

 

ήκεξα 07 Γεκεμβπίος 2021, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 13:05 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, 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. 1102/03-12-2021 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 (7) επηά κέιε δειαδή : 

 

ΠΑΡΟΝΣΔ 
1.  Μπάηζεο Υξήζηνο 

2.  Ληνύγαο Δεκήηξηνο 

3.  Ούηζθαο Πέηξνο 

4.  Αδξακάλεο Αζαλάζηνο 

5. Μίρνπ Μαξία 

6. Λνύγθα Επζηξαηία 

7. Θενδσξίδεο Αλαζηάζηνο 

 

ΑΠΟΝΣΔ 

1. Οξκάλε Πεηξνύια (αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο Σδέθνπ Υξηζηίλαο) 

2. 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 6
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. 1028/16.11.2021, όπσο πξσηνθνιιήζεθε από ηελ ππεξεζία καο, 

αίηεκα ηεο ε θα. Κακλνξόθε Επζηξαηία, ε νπνία είλαη κηζζώηξηα θαηαζηήκαηνο 

εληόο ηεο Λνπηξόπνιεο, καο έθαλε γλσζηό πσο αηηείηαη: 

«Δηάβαζα κε πξνζνρή ηελ ππ. αξ. 44/2021 απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, κε 

ηελ νπνία απνθαλζήθαηε γηα ην αίηεκά κνπ ππ. αξ. 411/30.06.2021 θαη δηαπίζησζα 

πσο δερηήθαηε ην πξώην θαη ηξίην ζθέινο ηεο αίηεζεο κνπ αιιά κε έθπιεμε δηαπίζησζα 

πσο απνξξίςαηε ην δεύηεξν αίηεκά κνπ. Τηκώληαο ηελ απόθαζε θαη ζέινληαο λα 

δηεπθνιύλσ ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε επαλέξρνκαη κε λέν αίηεκα δεηώληαο ην εμήο: 

Δέρνκαη ηελ κείσζε ελνηθίνπ θαηά 40% γηα ηνπο κήλεο ηνπ 2020, όπσο πξνβιέπεηαη 

αιιά ηνπο κήλεο ηνπ 2021, Ιαλνπάξην έσο θαη Ινύλην 2021, δεηώ ηελ πιήξε απαιιαγή 

κνπ από ην ελνίθην δηόηη όιεο νη επηρεηξήζεηο πνπ ήηαλ θιεηζηέο κε θξαηηθή εληνιή αιιά 

θαη ε κεγάιε πιεηνλόηεηα ησλ πιεηηόκελσλ επηρεηξήζεσλ, δηθαηνύληαλ κείσζε 40% 

γηα ην 2020 θαη κείσζε 100% γηα ην 2021. Από ηελ ζηηγκή ινηπόλ πνπ αληηκεησπίδεηαη 

εζείο βάζεη ηεο απόθαζε ζαο ηελ επηρείξεζή κνπ σο πιεηηόκελε θαη γηα ιόγνπο ίζεο 

κεηαρείξηζεο ηνπο νπνίνπο επηθαιείζηε, δεηώ λα γίλεη δεθηό ην αίηεκα απηό. Εθηόο 

απηνύ δεηώ, όπσο ην έρνπλ πξάμεη ήδε θάπνηεο επηρεηξήζεηο πνπ εδξεύνπλ κέζα ζηελ 

ινπηξόπνιε θαη απνθαλζήθαηε ζεηηθά, κείσζε 25% ζην ελνίθην γηα ην δηάζηεκα ηεο 

δηεηνύο παξάηαζεο πνπ κνπ ρνξεγήζαηε κε ηελ απόθαζε 44/2021» 

 

Με ηελ αξ. 44/2021 απόθαζε ηνπ ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην ελέθξηλε παξνρή 

έθπησζεο ελνηθίνπ πνζνζηνύ 40% γηα ηνπο 10 κήλεο (Μάξηην - Ινύλην 2020, 

Ννέκβξην- Δεθέκβξην 2020 θαη Ιαλνπάξην- Ινύλην 2021) πνπ ε επηρείξεζε παξέκεηλε 

θιεηζηή κε θξαηηθή εληνιή θαζώο θαη ηελ παξάηαζε κίζζσζεο ηνπ αθηλήηνπ 

ρξνληθήο δηάξθεηαο 2 επηπιένλ εηώλ, από ηνλ ρξόλν ιήμεο ηεο ηεηξαεηνύο κίζζσζεο, 

ζύκθσλα κε ηνλ Ν.4795/2021 θαη ηελ ηξνπνπνίεζή ησλ παξ. 1 θαη παξ.3 ηνπ αξ. 49, 

κε ην ηζρύνλ κίζζσκα θαη όξνπο. 

ρεηηθά κε ην δεύηεξν ζθέινο ηεο αίηεζεο γηα ηελ κείσζε 25% θαηά ηνλ ρξόλν ηεο 

δηεηνύο παξάηαζεο (απόθαζε Δ 44/2021), αθνύ ιάβνπκε ππόςε ην άξζξν 49 Ν. 

4795/2021«.. Ο θαζνξηζκόο ηνπ κηζζώκαηνο ηνπ ρξόλνπ παξάηαζεο ηεο κίζζσζεο 

θαηά ην πξώην εδάθην γίλεηαη από ηελ Επηηξνπή ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 186 ηνπ 



λ. 3463/2006 θαη από ην νηθείν δηνηθεηηθό ζπκβνύιην γηα ηα λνκηθά πξόζσπα.», ηηο 

απξόνπηεο κεηαβνιέο ζπλζεθώλ πνπ πξνέθπςαλ ιόγσ ηνπ θνξσλντνύ θαη ηελ 

εθαξκνγή κείσζεο κηζζώκαηνο θαηά ηνλ ρξόλν παξάηαζεο κίζζσζεο ζε άιινπο 

κηζζσηέο εληόο ηεο Λνπηξόπνιεο – απόθαζε 28/2021 θαη 43/2021 Δηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ - αιιά θαη γηα ιόγνπο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ κηζζσηώλ θξίλεηαη 

αλαγθαία ε εθαξκνγή κείσζεο κηζζώκαηνο θαηά ηνλ ρξόλν παξάηαζεο κίζζσζεο 

βάζεη ηνπ Ν. 4795/2021 θαηά πνζνζηό 25%, γηα ηνλ πξώην ρξόλν παξάηαζεο θαη γηα 

ηνλ δεύηεξν ρξόλν παξάηαζεο κίζζσζεο ηνπ αθηλήηνπ πξνηείλεηαη λα ζπλεδξηάζεη ην 

Δηνηθεηηθό ζπκβνύιην θαη εμεηάδνληαο ηεο ηζρύνπζεο ζπλζήθεο κε λέα απόθαζε λα 

νξίζεη ην εηήζην κίζζσκα γηα ην δηάζηεκα απηό.  

Ωο πξνο ην αίηεκα γηα κείσζε ελνηθίνπ 100% γηα ην 2021 θαη ηνπο κήλεο Ιαλνπάξην 

2021 - Ινύλην 2021, ν Πξόεδξνο ηόληζε όηη κε ηελ 44/2021 απόθαζε Δηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ δόζεθε ήδε κείσζε 40% θαη ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί ην ζπγθεθξηκέλν 

αίηεκα θαη από ηελ λνκηθό ηεο επηρείξεζεο, ώζηε λα επαλέιζεη ην Δηνηθεηηθό 

πκβνύιην ζε επόκελε ζπλεδξίαζε θαη λα ιάβεη απόθαζε.  

  

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 θα Κακλνξόθε Επζηξαηίαο, ηηο λνκνζεηηθέο 

ξπζκίζεηο αλαθνξηθά κε ηηο επαγγεικαηηθέο κηζζώζεηο ιόγσ covid-19 ( Ν.4795/2021) 

θαη ηελ εθαξκνγή εθπηώζεσλ ελνηθίνπ ζε κηζζσηέο ηεο επηρείξεζεο 

 

                                    ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Δγκπίνει  ηελ αξ. πξ. 1028/16.11.2021  αίηεζε ηεο θ. Κακλνξόθε Επζηξαηίαο σο 

πξνο ηελ κείσζε  κηζζώκαηνο θαηά ηνλ πξώην ρξόλν παξάηαζεο ηεο κίζζσζεο ηνπ 

αθηλήηνπ θαηά 25% επί ηνπ ηξέρνληνο κηζζώκαηνο (3.308,60 κεηά ηελ 

αλαπξνζαξκνγή 5% ζηηο 28-08-2021), ήηνη 827,15 επξώ  θαη νξίδεη εηήζην κίζζσκα 

ην πνζό ησλ 2.481,45 επξώ. Επηζεκαίλεηαη όηη γηα ην δεύηεξν ρξόλν παξάηαζεο ηεο 

κίζζσζεο ηνπ αθηλήηνπ ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην ζα ζπλεδξηάζεη θαη κε λέα 

απόθαζε ζα εμεηάζεη ηηο ηζρύνπζεο ζπλζήθεο θαη ζα νξίζεη ην εηήζην κίζζσκα γηα ην 

δηάζηεκα απηό. Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ νη ππάξρνληεο όξνη ηνπ αξρηθνύ κηζζσηεξίνπ. 

 

2. Δγκπίνει ηελ επαλεμέηαζε ηεο αίηεζεο αξ. πξση. 1028/16.11.2021 ηεο θα 

Κακλνξόθε σο πξνο ην αίηεκα γηα κείσζε 100% ηνπ ελνηθίνπ γηα ηνπ κήλεο 

Ιαλνπάξην θαη Ινύλην 2021  

 

3. Δξοςζιοδοηεί ηνλ Πξόεδξν ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ ελεκέξσζε ηεο κηζζώηξηαο επί 

ηεο παξνύζαο απόθαζεο 

 

ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο θαη ςήθηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο δελ ζπκκεηείρε ν 

θ. Θενδσξίδεο Αλαζηάζηνο. 

 

 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=3463%2F2006


 

Η απόθαζε απηή πήξε αύξ. Απιθ. 59/2021 

 

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

 

 

Ο Ππόεδπορ ηος Γ..                                            Σα Μέλη 

Ακπιβέρ Ανηίγπαθο 

Λοςηπά  07/12/2021 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ  Γ. 


