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ΑΠΟΠΑΜΑ 

 
Από ην Πξαθηηθό ηεο αξηζ. 13/31-12-2021  Σπλεδξίαζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ ηεο Λνπηξά Λνπηξαθίνπ  Μνλνκεηνρηθήο Δεκνηηθήο Αλώλπκεο Εηαηξίαο 

Αμηνπνίεζεο Δεκνηηθώλ Αθηλήησλ Λνπηξώλ Λνπηξαθίνπ κε  δηαθξηηηθό ηίηιν 

«Λοςηπά Λοςηπακίος Γήμος Αλμωπίαρ Α.Δ» 

 

Απιθ. Αποθ.65/ 2021 Θέμα: 4
ο
  

Επαλεμέηαζε αίηεζεο 1028/16.11.2021 ηεο θ. Κακλνξόθε 

Επζηξαηίαο πεξί  κίζζσζεο αθηλήηνπ 

 

Σήκεξα 31 Γεκεμβπίος 2021, εκέξα Παπαζκεςή θαη ώξα 13:00 κ.κ ζπλήιζε ην 

Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Μνλνκεηνρηθήο Δεκνηηθήο 

Αλώλπκεο Εηαηξίαο Αμηνπνίεζεο Δεκνηηθώλ Αθηλήησλ Λνπηξώλ Λνπηξαθίνπ, κε 

δηαθξηηηθό ηίηιν  «ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΛΜΩΠΗΑ Α.Δ.», πνπ 

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

Α.Φ.Μ. 090090279 ηεο Δ.Ο.Υ. Έδεζζαο, ζηα γξαθεία ηεο επηρείξεζεο, ύζηεξα από 

ηελ κε αξηζ. πξση. 1250/27-12-2021 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, πνπ 

ζηάιζεθε  ζηνλ θαζέλα  Σύκβνπιν,  ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ 

θαηαζηαηηθνύ ηεο εηαηξίαο όπσο ηζρύεη ζήκεξα, γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ 

ζην παξαπάλσ ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Σηελ παξνύζα δηαδηθαζία αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, 

δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ελλέα (9) κειώλ ζπκκεηείραλ (7) επηά κέιε δειαδή : 

 

ΠΑΡΟΝΣΔ 
1.  Μπάηζεο Φξήζηνο 

2.  Ληνύγαο Δεκήηξηνο 

3.  Ούηζθαο Πέηξνο 

4.  Αδξακάλεο Αζαλάζηνο 

5. Μίρνπ Μαξία 

6. Λνύγθα Επζηξαηία 

7. Θενδσξίδεο Αλαζηάζηνο 

 

ΑΠΟΝΣΔ 
1. Οξκάλε Πεηξνύια (αλαπιεξσκαηηθό κέινο ) 

2. Καξαπαλαγησηίδνπ Ηζατα (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ  Δ.Σ 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 Σπκβνπιίνπ: 

 



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

ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ 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. 

 

Καηά ηελ ζπλεδξίαζε ζηελ νπνία ειήθζε ε αξ. 44/2021 απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ ηέζεθε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ ζπκβνπιίνπ όηη ε αηηνύζα κηζζώηξηα ηνπ 

ρώξνπ ησλ Λνπηξώλ δελ ππάγεηαη ζηηο πεξηπηώζεηο γηα ηηο νπνίεο πξνβιέθζεθε βάζεη 

Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο κε θξαηηθή εληνιή θαη γηα 

ην δηάζηεκα ησλ 10 κελώλ πνπ ε επηρείξεζε ησλ Λνπηξώλ έκεηλε θιεηζηή κε θξαηηθή 

εληνιή, ε αηηνύζα δελ έιαβε κέηξα ζηήξημεο. Γηα ην ιόγν απηό ε επηρείξεζε ελέθξηλε 

ηελ παξνρή έθπησζεο ελνηθίνπ πνζνζηνύ 40% (10 κήλεο), ην νπνίν αληηζηνηρεί ζην 

πνζό ησλ 1.025,35 €.  

Με ηελ αξ. πξση. 1028/16.11.2021 αίηεζε ηεο ε θ. Κακλνξόθε Επζηξαηία 

απνδέρζεθε ηελ έθπησζε ελνηθίνπ θαηά 40% γηα ηνπ κήλεο ηνπ 2020 (ηέζζεξηο 

κήλεο), αιιά γηα ηνπο κήλεο ηνπ 2021 (Ιαλνπάξην- Ινύλην, έμη κήλεο) αηηήζεθε 

κείσζε 100%, γηα ηνπ ιόγνπο πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηελ αίηεζή ηεο θαη 

όπσο αλαθέξνληαη ζηελ αξ. 59/2021 απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ζηελ 

νπνία ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην εμεηάδνληάο ηελ απνθάζηζε σο πξνο ην αίηεκα γηα 

κείσζε 100% ηνπ ελνηθίνπ γηα ηνπ κήλεο Ιαλνπάξην θαη Ινύλην 2021 λα επαλέιζεη ζε 

επόκελν ζπκβνύιην θαηόπηλ εμέηαζεο ηνπ αηηήκαηνο θαη από ηελ λνκηθό ηεο 

επηρείξεζεο.  

Ο πξόεδξνο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αξ. 44/2021 απόθαζε Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη 

ηελ γλσκνδόηεζε ηεο λνκηθνύ αλαθέξεη όηη ε επηρείξεζε ιεηηνύξγεζε θαιόπηζηα θαη 

γηα ηελ ζηήξημε ηεο ζπγθεθξηκέλεο κηζζώηξηαο έιαβε ππόςε ηα κέηξα πνπ 

εθαξκόζηεθαλ γηα ηηο πιεηηόκελεο επηρεηξήζεηο. Τν πνζνζηό έθπησζεο, ήηνη 40 %, 

επηιέρζεθε γηα ιόγνπο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ κηζζσηώλ ηεο Λνπηξόπνιεο. Δειαδή 

επηιέρζεθε βάζεη ηνπ πνζνζηνύ κείσζεο κηζζώκαηνο πνπ εθαξκόζηεθε ζε άιινπο 

κηζζσηέο, νη νπνίνη βάζεη ΚΑΔ εληάρζεθαλ ζηηο πιεηηόκελεο επηρεηξήζεηο.  

Η κηζζώηξηα επαλήιζε κε ηελ 1028/16.11.2021 αίηεζήο ηεο γηα πιήξε απαιιαγή 

ηνπο κήλεο Ιαλνπάξην έσο Ινύλην 2021, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 

δεύηεξνπ ηεο από 20.03.2020 ΠΝΠ, ε νπνία θπξώζεθε κε ην αξζ. 1 ηνπ Ν. 

4683/2020, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη κε ηελ πξνζζήθε ηνπ κελόο Ινπλίνπ 2021. 

Ωζηόζν, ε αλσηέξσ παξάγξαθνο αλαθέξεηαη ζε πιήξε απαιιαγή κηζζώκαηνο γηα 

πιεγείζεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο πξνζδηνξίδνληαη αλά θιάδν θαη αλά κήλα κε 

απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ, κεηά από εηζήγεζε ηνπ Δηνηθεηή ηεο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο Δεκνζίσλ Εζόδσλ (Α.Α.Δ.Ε ). Η πιήξεο απαιιαγή δειαδή δελ 

εθαξκόζηεθε αλεμαηξέησο ζε όιεο ηηο πιεηηόκελεο επηρεηξήζεηο, αιιά εθδόζεθαλ 

ππνπξγηθέο απνθάζεηο (Α.1139/2021, Α.1101/2021, Α.1114/2021, Α.1063/2021, 



Α.1025/2021), νη νπνίεο πξνζδηόξηζαλ πνηνη ΚΑΔ ειάκβαλαλ απαιιαγή από ηελ 

ππνρξέσζε θαηαβνιήο ζπλνιηθνύ κηζζώκαηνο 100% θαη πνηνη ΚΑΔ ειάκβαλαλ 

απαιιαγή από ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπ 40% ηνπ ζπλνιηθνύ κηζζώκαηνο.  

Ο ΚΑΔ ηεο αηηνύζαο δελ εληαζζόηαλ ζε θακία από ηηο αλσηέξσ πεξηπηώζεηο θαη ην 

αλσηέξσ άξζξν δελ πξνέβιεπε πιήξε απαιιαγή γηα όιεο ηηο πιεηηόκελεο 

επηρεηξήζεηο.  

Γηα ην ιόγν απηό θξίζεθε νξζό κε ηελ 44/2021 απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ γηα ιόγνπο ίζεο κεηαρείξηζεο κηζζσηώλ ε κείσζε ηνπ πνζνζηνύ πνπ 

εθαξκόζηεθε ζε άιινπο κηζζσηέο ηεο Λνπηξόπνιεο.  

Επηπξόζζεηα, ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε όηη από ηνπο ινηπνύο κηζζσηέο ηεο 

επηρείξεζεο - πιελ ησλ ππεξεζηώλ εζηίαζεο θαη καζάδ, πνπ εθ ηνπ αληηθεηκέλνπ 

δξάζεο δηαθνξνπνηνύληαη ζεκαληηθά από ηελ αηηνύζα - νθηώ κηζζσηέο έιαβαλ 

απαιιαγή από ηελ θαηαβνιή 40% ηνπ κηζζώκαηνο θαη δύν κηζζσηέο έιαβαλ 

απαιιαγή 100% γηα ηνπο αηηνύκελνπο κήλεο. 

 

Σηε  ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο  θάιεζε ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

Τν Δ.Σ. αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ θαη ηεο λνκηθνύ ηεο επηρείξεζεο 

κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηελ αίηεζε ηεο θα Κακλνξόθε 

Επζηξαηίαο, ηηο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο αλαθνξηθά κε ηελ απαιιαγή από ηελ 

ππνρξέσζε θαηαβνιήο κηζζώκαηνο θαη ηελ εθαξκνγή εθπηώζεσλ ελνηθίνπ ζε 

κηζζσηέο ηεο επηρείξεζεο 

 

                                    ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Δγκπίνει  ηελ εθαξκνγή κείσζεο ηνπ κηζζώκαηνο θαηά πνζνζηό 40% γηα ηνπο 

κήλεο Ιαλνπάξην έσο Ινύλην 2021, όπσο αξρηθά είρε νξηζηεί θαη κε ηελ 44/2021 

απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ αλαγλσξίδνληαο ηηο ζπλζήθεο πνπ πξνέθπςαλ 

ιόγσ covid θαη ηα αλσηέξσ δεδνκέλα πνπ αλαιύζεθαλ αλαθνξηθά κε ηνπο ινηπνύο 

κηζζσηέο ηεο επηρείξεζεο ζην εηζαγσγηθό κέξνο απηήο ηεο απόθαζεο. 

 

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

ηεο παξνύζαο απόθαζεο 

 

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

θ. Θενδσξίδεο Αλαζηάζηνο. 

 

Η απόθαζε απηή πήξε αύξ. Απιθ. 65/2021 

 

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

 

Ο Ππόεδπορ ηος Γ..                                            Σα Μέλη 

Ακπιβέρ Ανηίγπαθο 

Λοςηπά  31/12/2021 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ  Γ. 


