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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.21/ 2022 Θέμα: 11
ο
  

Εμέηαζε αίηεζεο αξ. πξση. 169/18.02.2022 ηεο Κ/Ξ 

Λεπίηθνο Θ. – Κώηζνο Γ. πεξί ιήμεο κίζζσζεο αθηλήηνπ 

 

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 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. 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 11
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. 169/18.02.2022 όπσο πξσηνθνιιήζεθε από ηελ ππεξεζία καο, 

αίηεκα ηεο ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΛΕΠΙΣΚΟ Θ.-ΚΩΣΟ Γ., καο έθαλε γλσζηό πσο 

αηηείηαη: 

« Με ην από 26-3-2015 ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό κίζζσζεο αθηλήηνπ, κηζζώζακε από 

εζάο έλα αθίλεην πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ησλ Λνπηξώλ Λνπηξαθίνπ θαη 

πεξηιακβάλεη νίθεκα (κε wc, απνδπηήξηα, απνζήθε) εκβαδνύ 329,88ηκ , πεξηβάιινληα 

ρώξν (παξαπνηάκην ηκήκα κε πέξγθνιεο ) εκβαδνύ 376,41ηκ θαη αλνηρηό κε 

ζηεγαζκέλν ηκήκα ζην επίπεδν ηνπ νηθήκαηνο snack – bar εκβαδνύ 178ηκ. Η δηάξθεηα 

ηεο κίζζσζεο νξίζηεθε ηεηξαεηήο, αξρόκελε από 26-3-2015 θαη ιήγνπζα 25-3-2019, κε 

εηήζην κίζζσκα ην πνζό ησλ 95.000,00€. Σηελ ζπλέρεηα κε ην από 26-3-2019 ηδησηηθό 

ζπκθσλεηηθό, παξαηάζεθε ε κίζζσζε ηνπ αλσηέξσ αθηλήηνπ γηα δύν επηπιένλ ρξόληα, 

αξρόκελε από 26-3-2019 θαη ιήγνπζα 25-3-2021, κε εηήζην κίζζσκα γηα ην πξώην 

έηνο ηεο παξάηαζεο (από 26-3-2019 κέρξη 25-3-2020) ην πνζό ησλ 96.900,00€ θαη γηα 

ην δεύηεξν έηνο ηεο παξάηαζεο ( από 26-3-2020 κέρξη ηελ 25-3-2021) ην πνζό ησλ 

98.838,00€ .  Τέινο κε ην από 4-8-2021 ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό παξάηαζεο κίζζσζεο 

(άξζξνπ 49 ηνπ Ν.4795/2021) παξαηάζεθε εθ λένπ ε αλσηέξνπ κίζζσζε γηα δύν αθόκα 

ρξόληα, αξρόκελε ηελ 26-03-2021 θαη ιήγνπζα ηελ 25-3-2023, κε εηήζην κίζζσκα γηα 

ηελ πεξίνδν 26-3-2021 κέρξη ηελ 25-3-2022 ην πνζό ησλ 74.128,50€ θαη γηα ηελ 

πεξίνδν από 26-3-2022 κέρξη ηελ 25-3-2023 ην πνζό ζα πξνέθππηε θαηόπηλ λέαο 

απόθαζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο εηαηξίαο. Όπσο γλσξίδεηε κέρξη ζήκεξα 

ηεξήζακε πηζηά όζα ζπκθσλήζακε θαη θαηαβάιιακε αλειιηπώο ηα εηήζηα κηζζώκαηα 

ζην αθέξαην, δίρσο ηελ παξακηθξή θαζπζηέξεζε. Τα ηειεπηαία δύν ρξόληα ιόγσ ηεο 

παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνύ ε επηζθεςηκόηεηα ζηελ πεξηνρή ηόζν ησλ Λνπηξώλ όζν θαη 

ηεο ηνπηθήο θνηλόηεηαο Όξκαο, αιιά θαη ησλ παλειιαδηθά ηνπξηζηηθώλ πεξηνρώλ, έρεη 

κεησζεί δξακαηηθά ε δε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο καο γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα 

αλεζηάιε κεηά από θπβεξλεηηθή απόθαζε, κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνύκε λα 

αληαπεμέιζνπκε νηθνλνκηθά ηόζν γηα ην ζπκθσλεκέλν κίζζσκα όζν θαη γηα ηα ινηπά 

ιεηηνπξγηθά έμνδα ηεο επηρείξεζεο καο. Σαο θάλνπκε γλσζηό κάιηζηα όηη από ηελ 

εθκεηάιιεπζε ηεο επηρείξεζή καο πξνέθπςε ζεκαληηθή δεκία δεδνκέλνπ όηη ηα έζνδά 

καο είλαη πνιύ ιηγόηεξα από ηα έμνδά καο. Σαο γλσξίζνπκε αθόκε όηη ην νίθεκα ηνπ 

αλαςπθηεξίνπ από ηελ αξρή ηεο κίζζσζεο κέρξη ζήκεξα έρεη ππνζηεί ζεκαληηθέο 

θζνξέο ηηο νπνίεο δελ κπνξνύκε λα δηαρεηξηζηνύκε νηθνλνκηθά, ιόγσ ηεο 

πξναλαθεξόκελεο νηθνλνκηθή αδπλακίαο καο, ε νπνία πξνέξρεηαη από ηελ δξακαηηθή 

κείσζε ηεο επηζθεςηκόηεηαο ζηελ πεξηνρή ησλ Λνπηξώλ. Επεηδή κέρξη ζήκεξα ήκαζηαλ 

ζπλεπείο πξνο εζάο ζε όιεο ηηο νηθνλνκηθέο καο ππνρξεώζεηο. 



Επεηδή ηα αλσηέξσ γεγνλόηα πξνθάιεζαλ ζε καο νηθνλνκηθή αζθπμία κε απνηέιεζκα 

λα κελ κπνξνύκε λα αληαπνθξηζνύκε ζηελ ζπλέρηζε ηεο κίζζσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ 

αλαςπθηεξίνπ. Επεηδή ζύκθσλα κε ην άξζξν 388 αζηηθνύ θώδηθα – Αλ ηα πεξηζηαηηθά 

ζηα νπνία θπξίσο ελόςεη θαιήο πίζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθώλ εζώλ, ηα κέξε ζηήξημαλ 

ηελ ζύλαςε ηεο ακθνηεξνβαξνύο ζύκβαζεο, κεηαβιήζεθαλ ύζηεξα από ιόγνπο πνπ 

ήηαλ έθηαθηνη θαη δελ κπνξνύζαλ λα πξνβιεθζνύλ θαη από ηελ κεηαβνιή απηή ε 

παξνρή ηνπ νθεηιέηε, ελόςεη ηεο αληηπαξνρήο έγηλε ππέξκεηξα επαρζήο ην δηθαζηήξην 

κπνξεί θαηά ηελ θξίζε ηνπ κε αίηεζε ηνπ νθεηιέηε λα ηελ αλαγάγεη ζην κέηξν πνπ 

αξκόδεη θαη λα απνθαζίζεη ηελ ιύζε ηεο ζύκβαζεο εμνινθιήξνπ ή θαηά κέξνο πνπ δελ 

εθηειέζηεθε αθόκε. Αλ απνθαζηζηεί ε ιύζε ηεο ζύκβαζεο, επέξρεηαη απόζβεζε ησλ 

ππνρξεώζεσλ παξνρήο πνπ πεγάδνπλ από απηήλ θαη νη ζπκβαιιόκελνη έρνπλ ακνηβαία 

ππνρξέσζε λα απνδώζνπλ ηηο παξνρέο πνπ έιαβαλ θαηά ηηο δηαηάμεηο γηα ηνλ 

αδηθαηνιόγεην πινπηηζκό – Εηδηθόηεξα ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 388 ηνπ αζηηθνύ θώδηθα, 

πξνβιέπεη ππνρώξεζε ηεο αξρήο ηνπ απαξαβίαζηνπ ησλ ζπκβάζεσλ (pacta sunt 

servanda) αλαγλσξίδνληαο ηελ δπλαηόηεηα δηθαζηηθήο αλαζεώξεζεο ή ιύζεο 

ακθνηεξνβαξνύο ζύκβαζεο ζε πεξίπησζε απξόνπηεο κεηαβνιήο ησλ ζπλζεθώλ θαη 

αλαηξνπήο ηεο ηζνξξνπίαο παξνρήο θαη αληηπαξνρήο. Επεηδή όινη νη αλαθεξόκελνη 

ιόγνη (νηθνλνκηθνί, πγεηνλνκηθνί θηι) εκπίπηνπλ ζηνπο ιόγνπο ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο 

ηνπ άξζξνπ 388 ηνπ αζηηθνύ θώδηθα. 

Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο δεηνύκε λα θάλεηε δεθηό ην παξόλ αίηεκα καο πεξί ιύζεο ηεο 

κηζζσηηθήο ζρέζεο κεηαμύ εκώλ θαη ηεο εηαηξίαο ζαο, θαζώο όπσο πξναλαθέξακε δελ 

είλαη δπλαηή ε πεξαηηέξσ ζπλέρηζε ηεο κίζζσζεο γηα ην επόκελν ρξνληθό δηάζηεκα 

απηήο.» 

 

Ο πξόεδξνο ηεο επηρείξεζεο αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ην ηζρύνλ κηζζσηήξην θαη ηνπο 

όξνπο ηνπ θαζώο θαη ηελ ππνβιεζείζα αίηεζε αλέθεξε όηη ιόγσ ηεο ζνβαξόηεηαο 

ηνπ ζέκαηνο ζα πξέπεη λα ιεθζεί γλσκνδόηεζε από ηελ λνκηθό ηεο επηρείξεζεο θαη 

γηα ηνλ ιόγν απηό πξνηείλεη ηελ αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο θαη ηελ εμέηαζε θαη ιήςε 

απόθαζεο επί απηνύ ζε επόκελν ζπκβνύιην θαηόπηλ γλσκνδόηεζεο ηεο λνκηθνύ.    

 

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 Κ/Ξ ΛΕΠΙΣΚΟ Θ.-ΚΩΣΟ Γ., θαη ηνπο όξνπο 

ηνπ ηζρύνληνο ζπκθσλεηηθνύ  
 

                                    ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1.Δγκπίνει ηελ αλαβνιή ιήςεο απόθαζεο επί ηνπ ζέκαηνο θαη ηελ επαλεμέηαζε ηεο 

αίηεζεο ζε επόκελε ζπλεδξίαζε, ιόγσ ηνπ όηη απνηειεί ζεκαληηθό ζέκα γηα ην νπνίν 

πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε θαη ε γλώκε ηεο λνκηθνύ 

 

Η απόθαζε απηή πήξε αύξ. Απιθ. 21/2022 

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  23/02/2022 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ  Γ. 


