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ΑΠΟΠΑΜΑ 

 
Από ην Πξαθηηθό ηεο αξηζ. 2 /23-02-2022  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.19/ 2022 Θέμα: 9
ο
  

Εμέηαζε αίηεζεο 178/18.02.2022 ηεο Κ/Ξ 

ΣΖΗΝΣΖΘΦΤΛΛΗ -  ΠΤΡΘΑΔΗ  ζρεηηθά κε επηζθεπέο 

ζε αθίλεην 

 

ήκεξα 23 Φεβποςαπίος 2022, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 11.25 π.κ, ζπλήιζε ην 

Δηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Μνλνκεηνρηθήο Δεκνηηθήο 

Αλώλπκεο Εηαηξίαο Αμηνπνίεζεο Δεκνηηθώλ Αθηλήησλ Λνπηξώλ Λνπηξαθίνπ, κε 

δηαθξηηηθό ηίηιν  «ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΘΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΘΑ 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. 193/21-02-2022 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, όπσο 

πεξηγξάθνληαη παξαθάησ : 

 

ΠΑΡΟΝΣΔ 

1. Μπάηζεο Υξήζηνο 

2. Ληνύγαο Δεκήηξηνο 

3. Ούηζθαο Πέηξνο 

4. Λνύγθα Επζηξαηία 

5. Αδξακάλεο Αζαλάζηνο 

6. Μίρνπ Μαξία 

 

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 9
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. 178/18.02.2022, όπσο πξσηνθνιιήζεθε από ηελ ππεξεζία καο, 

αίηεκα ηεο ε Κ/Ξ Σδεληδηθύιιεο – ππξηάδεο, ε νπνία είλαη κηζζώηξηα αθηλήηνπ 

εληόο ηεο Λνπηξόπνιεο, καο έθαλε γλσζηό πσο αηηείηαη ην εμήο: 

« Θα θέλαμε να ζαρ ενημεπώζοςμε όηι ζηην ζκεπή και ζηο εξωηεπικό δάπεδο ηος 

κηιπίος έσοςν δημιοςπγηθεί διαπποέρ με αποηέλεζμα να δημιοςπγούνηαι ζοβαπά 

πποβλήμαηα ζηην λειηοςπγία ηος καηαζηήμαηορ, ηων γπαθείων ζαρ και γενικά όλος ηος 

κηιπίος. Παπακαλούμε για ηιρ ενέπγειέρ ζαρ. »  

 

Ο πξόεδξνο αλέθεξε όηη ζα πξέπεη λα γίλεη θαηάιιειε απηνςία από ηερληθνύο ζηνπο 

ρώξνπο ηνπ θηηξίνπ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε θαη εθόζνλ εμαθξηβσζνύλ νη ιόγνη 

ησλ δηαξξνώλ θαη θαηαγξαθεί ν βαζκόο ηνπ πξνβιήκαηνο, ζα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο 

ελέξγεηεο γηα ηελ ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ βιαβώλ πνπ έρνπλ πξνθιεζεί ζην 

θηίξην, θαζώο ζθνπόο είλαη ε εύξπζκε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο.  

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 : 

 Σελ αίηεζε ηεο Κ/Ξ Σδεληδηθύιιε- ππξηάδε  

 Σελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ  

 
                                    ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1.Δγκπίνει ηελ απηνςία από ηερληθνύο ζηνπο ρώξνπο ηνπ θηηξίνπ πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ αίηεζε θαη εθόζνλ ππάξμεη εθηίκεζε θαη θαηαγξαθή ηνπ βαζκνύ ηεο βιάβεο ζα 

γίλνπλ νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ βιαβώλ ηνπ 

θηηξίνπ. 

 

2.Δξοςζιοδοηεί ηνλ πξόεδξν ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ ελεκέξσζε ηεο Κ/Ξ 

Σδεληδηθύιιε – ππξηάδε πεξί ηεο απνθάζεσο ηνπ πκβνπιίνπ  

 

Η απόθαζε απηή πήξε αύξ. Απιθ. 19/2022 

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

Ο Ππόεδπορ ηος Γ..                                            Σα Μέλη 

 

Ακπιβέρ Ανηίγπαθο 

Λοςηπά  23/02/2022 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ  Γ. 

ΜΠΑΣΖ ΥΡΖΣΟ 


