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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.60/ 2021 Θέμα: 7
ο
  

Εμέηαζε αίηεζεο αξηζ. πξση. 1070/26.11.2021 ηνπ κηζζσηή 

ηεο επηρείξεζεο Παπαληθνιάνπ Κσλ/λνπ 

 

ήκεξα 07 Γεκεμβπίος 2021, εκέξα Δεπηέξα 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 7
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. 1070/26.11.2021 όπσο πξσηνθνιιήζεθε από ηελ ππεξεζία καο, 

αίηεκα ηνπ ν θ. Παπαληθνιάνπ Κσλ/λνο, ν νπνίνο είλαη κηζζσηήο θαηαζηήκαηνο 

εληόο ηεο Λνπηξόπνιεο, καο έθαλε γλσζηό πσο αηηείηαη: 

 

« Σας παρακαλώ να γίνει δεκηό ηο αίηημά μοσ ζτεηικά με ηην μείωζη ενοικίοσ για ηον 

τώρο ποσ νοικιάζω ζηην λαϊκή αγορά για ηο διάζηημα ποσ η επιτείρηζη ήηαν κλειζηή 

λόγω ηοσ covid-19.» 

 

Η ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε, ε νπνία κηζζώλεη επαγγεικαηηθό ρώξν εληόο ηεο 

Λνπηξόπνιεο δελ ππάγεηαη ζηηο πεξηπηώζεηο γηα ηηο νπνίεο πξνβιέθζεθε βάζεη 

Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ κείσζε κηζζώκαηνο γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα 

πνπ ε επηρείξεζε παξέκεηλε ζε αλαζηνιή γηα ην έηνο  2021. Η επηρείξεζε ησλ 

Λνπηξώλ παξέκεηλε θιεηζηή κε θξαηηθή εληνιή γηα ην 2021 από 01.01.2021 έσο ηηο 

31.05.2021. Σν ζπλνιηθό δηάζηεκα γηα ην νπνίν παξέκεηλε ζε αλαζηνιή ιόγσ 

θξαηηθήο εληνιήο γηα ην 2021 ήηαλ 5 κήλεο. ηηο πξάμεηο λνκνζεηηθνύ πεξηερνκέλνπ 

πνπ εθδόζεθαλ αλαθνξηθά κε ηα κέηξα covid-19, δελ ππήξμε πξόβιεςε ή 

εμεηδίθεπζε πεξηπηώζεσλ, όπσο ε εμεηαδόκελε, όπνπ ε επηρείξεζε δελ εληάρζεθε 

ζηνπο πξνβιεπόκελνπο από ηηο Πξάμεηο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ ΚΑΔ γηα ηελ 

κείσζε κηζζώκαηνο θαη επιήγε από ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ.  

Η επηρείξεζε ιεηηνπξγώληαο θαιόπηζηα θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηηο ζπλζήθεο πνπ 

πξνέθπςαλ ιόγσ ηνπ covid-19, ζα πξέπεη λα παξέρεη ζηήξημε ζηελ επηρείξεζε κε 

κέηξα πνπ εθαξκόζηεθαλ γηα ηηο πιεηηόκελεο επηρεηξήζεηο.  

Ελαιιαθηηθά θαη γηα ιόγνπο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ κηζζσηώλ ηεο Λνπηξόπνιεο 

θξίλεηαη νξζό λα εθαξκνζηεί αληηζηνίρσο ην πνζνζηό κείσζεο κηζζώκαηνο πνπ 

εθαξκόζηεθε ζε άιινπο κηζζσηέο νη νπνίνη βάζεη ΚΑΔ εληάρζεθαλ ζηηο πιεηηόκελεο 

επηρεηξήζεηο θαη έιαβαλ ηελ κείσζε ελνηθίνπ. Γηα ην ιόγν απηό πξνηείλεηαη λα 

εθαξκνζηεί γηα ην δηάζηεκα από 01.01.2021 έσο 31.05.2021, πνπ ε επηρείξεζε έκεηλε 

θιεηζηή κε θξαηηθή εληνιή, ήηνη 5 κήλεο, έθπησζε ελνηθίνπ θαηά 40%, πνζνζηό πνπ 

αληηζηνηρεί ζην πνζό ησλ 138,16€. πλεπώο, ην εηήζην ηειηθό κίζζσκα νξίδεηαη ζε 

897,84€ 



 

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 ηνπ θ. Παπαληθνιάνπ Κσλ/λνπ θαη ηηο λνκνζεηηθέο 

ξπζκίζεηο αλαθνξηθά κε ηηο επαγγεικαηηθέο κηζζώζεηο ιόγσ covid-19 πνπ 

εθαξκόζηεθαλ ζηνπο ινηπνύο κηζζσηέο 

 

                                    ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Δγκπίνει  ηελ αξ. πξ. 1070/26.11.2021  αίηεζε ηνπ θ. Παπαληθνιάνπ Κσλ/λνπ σο 

πξνο ηελ κείσζε ελνηθίνπ γηα ην δηάζηεκα από 01.01.2021 έσο 31.05.2021, ήηνη 5 

κήλεο γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξζεθαλ ζην εηζαγσγηθό κέξνο ηεο απόθαζεο. Η 

έθπησζε ελνηθίνπ γηα ηνπο 5 κήλεο αλέξρεηαη ζε πνζνζηό 40%, ην νπνίν αληηζηνηρεί 

ζε 138,16€ θαη ην εηήζην κίζζσκα γηα ην έηνο 2021 νξίδεηαη ζε 897,84€. 

 

2. Δξοςζιοδοηεί ηνλ Πξόεδξν ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ κηζζσηή επί 

ηεο παξνύζαο απόθαζεο 

 

Η απόθαζε απηή πήξε αύξ. Απιθ. 60/2021 

 

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. 


