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ΑΠΟΠΑΜΑ 

 
Από ην Πξαθηηθό ηεο αξηζ. 03/21-03-2022 πλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

ηεο Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Μνλνκεηνρηθήο Γεκνηηθήο Αλώλπκεο Δηαηξίαο 

Αμηνπνίεζεο Γεκνηηθώλ Αθηλήησλ Λνπηξώλ Λνπηξαθίνπ κε δηαθξηηηθό ηίηιν 

«Λοςηπά Λοςηπακίος Γήμος Αλμωπίαρ Α.Δ» 

 

Απιθ. Αποθ.26/ 2022 Θέμα: 5
ο
  

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

Λεπίηθνο Θ. – Κώηζνο Γ. πεξί ιήμεο κίζζσζεο αθηλήηνπ 

 

ήκεξα 21 Μαπηίος 2022, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 16:00 κ.κ ζπλήιζε ην Γηνηθεηηθό 

πκβνύιην ηεο Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Μνλνκεηνρηθήο Γεκνηηθήο Αλώλπκεο Δηαηξίαο 

Αμηνπνίεζεο Γεκνηηθώλ Αθηλήησλ Λνπηξώλ Λνπηξαθίνπ, κε δηαθξηηηθό ηίηιν  

«ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ Α.Δ.», πνπ έρεη έδξα ζηα 

Λνπηξά ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο,  κε αξ.ΜΑΔ 69112/57/β09/16 θαη Α.Φ.Μ. 090090279 

ηεο Γ.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 ΤΠΔ, ύζηεξα 

θαη από ηελ κε αξηζ. πξση. 295/17-03-2022 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 (7) επηά κέιε δειαδή : 

 

ΠΑΡΟΝΣΔ 
1.  Μπάηζεο Υξήζηνο 

2.  Ληνύγαο Γεκήηξηνο 

3.  Ούηζθαο Πέηξνο 

4.  Αδξακάλεο Αζαλάζηνο 

5. Μίρνπ Μαξία 

6. Λνύγθα Δπζηξαηία 

7. Θενδσξίδεο Αλαζηάζηνο 

 

 

ΑΠΟΝΣΔ 

1. Οξκάλε Πεηξνύια (αλαπιεξσκαηηθό κέινο ) 

2. Καξαπαλαγησηίδνπ Ηζατα (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

 

 

 



Ο Πξόεδξνο ηνπ  Γ. ηεο  εηαηξίαο ύζηεξα από ηε δηαπίζησζε λόκηκεο απαξηίαο 

θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ζηελ εηζήγεζή ηνπ  γηα  ην 5
ο
 ζέκα 

εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ πκβνπιίνπ: 

 

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

ηνπ Γηνηθεηηθνύ 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. Δπίζεο, 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 

Γεκνηηθήο ΑΔ Αμηνπνίεζεο Γεκνηηθώλ Αθηλήησλ Λνπηξώλ Λνπηξαθίνπ. 

 

Με ηελ 21/2022 απόθαζε ηνπ ην Γηνηθεηηθό ζπκβνύιην αλέβαιε ηελ εμέηαζε ηεο 

αξηζ. Πξση. 169/18.02.2022 αίηεζεο, όπσο πξσηνθνιιήζεθε από ηελ ππεξεζία καο, 

ηεο ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΛΔΠΙΣΚΟ Θ.-ΚΩΣΟ Γ., ζρεηηθά κε ηελ ιήμε κίζζσζεο 

ηνπ αθηλήηνπ ηνπ αλαςπθηεξίνπ.  

Ο πξόεδξνο ελεκέξσζε ηα κέιε όηη ε επηρείξεζε δήηεζε νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο 

θνηλνπξαμίαο  θαη πξνζθνκίζηεθε ην ζύλνιν απηώλ , δειαδή: α) E3 2018,2019,2020 

β)Ν 2018,2019,2020, γ) Φ2Α’, Β’, Γ’ ,Γ’ ηα νπνία θαη πξνώζεζε ζηελ λνκηθό ηεο 

επηρείξεζεο γλσζηνπνηώληαο επίζεο σο κέζν αμηνιόγεζεο ηεο επηζθεςηκόηεηαο ηα 

έζνδα από ινύζεηο γηα ηα έηε 2018 (798.091,00€), 2019 (788.108,00€)., 2020 

(341.876,50€), 2021 (456.258,00€) ηεο Λνπηξά Λνπηξαθίνπ. 

ηελ ζπλέρεηα αλέθεξε ηελ γλσκνδόηεζε ηεο λνκηθνύ ηεο επηρείξεζεο θ. Μέιθνπ ε 

νπνία αλαθέξεη ηα εμήο:  

«Σηηο 11 Μαξηίνπ 2020  ν Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Υγείαο θήξπμε ηνλ ηό COVID- 19 σο 

παλδεκία, κε απνηέιεζκα θαη ε Διιεληθή Κπβέξλεζε λα ιάβεη έθηαθηα πξνιεπηηθά κέηξα γηα 

ηελ απνθπγή εμάπισζεο ηνπ ηνύ. Σηελ ρώξα καο από ηα πξώηα κέηξα πνπ εθαξκόζζεθαλ ήηαλ 

ε αλαζηνιή ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ, ε αλαζηνιή ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εκπνξηθώλ 

θαηαζηεκάησλ, ε αλαζηνιή ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθαζηεξίσλ θαη εληέιεη ηέζεθε ζε ηζρύ ε 

απαγόξεπζε θπθινθνξίαο ησλ πνιηηώλ. 

 Η εμάπισζε ηνπ ηνύ Covid-19 ήηαλ έλα έθηαθην γεγνλόο, πνπ ν κέζνο ζπλεηόο άλζξσπνο δελ 

ζα κπνξνύζε λα πξνβιέςεη θαηά ηελ ζπλήζε πνξεία ησλ πξαγκάησλ. Πέξαλ ηνπ ίδηνπ ηνπ 

ζπκβάληνο ηεο εμάπισζεο ηνπ ηνύ covid 19 πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε θαη  νη απώηεξεο 

ζπλέπεηεο ηεο παλδεκίαο (ύθεζε, πηώζε ηδίξνπ, αδπλακία ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ, ηήξεζε 

πγεηνλνκηθώλ πξσηνθόιισλ). 

Σηελ πεξίπησζε, πνπ ππάξρεη απξόνπηε κεηαβνιή ζπλζεθώλ ηπγράλεη εθαξκνγήο ε δηάηαμε ηνπ 

άξζξνπ 388 ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα ε νπνία νξίδεη ηα εμήο: «Αλ ηα πεξηζηαηηθά ζηα νπνία θπξίσο, 

ελόςεη ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθώλ εζώλ, ηα κέξε ζηήξημαλ ηε ζύλαςε 

ακθνηεξνβαξνύο ζύκβαζεο, κεηαβιήζεθαλ πζηέξα, από ιόγνπο πνπ ήηαλ έθηαθηνη θαη δελ 

κπνξνύζαλ λα πξνβιεθζνύλ, θαη από ηε κεηαβνιή απηή ε παξνρή ηνπ νθεηιέηε, ελόςεη θαη 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 ηε ιύζε ηεο ζύκβαζεο 

εμνινθιήξνπ ή θαηά ην κέξνο πνπ δελ εθηειέζηεθε αθόκε. Αλ απνθαζηζηεί ε ιύζε ηεο 

ζύκβαζεο, επέξρεηαη απόζβεζε ησλ ππνρξεώζεσλ παξνρήο πνπ πεγάδνπλ απ' απηήλ θαη νη 

ζπκβαιιόκελνη έρνπλ ακνηβαία ππνρξέσζε λα απνδώζνπλ ηηο παξνρέο πνπ έιαβαλ θαηά ηηο 

δηαηάμεηο γηα ηνλ αδηθαηνιόγεην πινπηηζκό». 



Δλ πξνθεηκέλσ, πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε όηη ν θύθινο εξγαζηώλ ηεο θνηλνπξαμίαο  έρεη ήδε 

κεησζεί ζε πνιύ κεγάιν βαζκό , θαζόζνλ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηνπ θαηαζηήκαηνο γηα ην έηνο 

2018 αλεξρόηαλ ζην πνζό ησλ 293.575,90 επξώ, γηα ην έηνο 2019 ζην πνζό ησλ 329.110,94 

επξώ, γηα ην έηνο 2020 ζην πνζό ησλ 96.828,10επξώ θαη γηα ην έηνο 2021 ζην πνζό ησλ 

158.214,30επξώ. Σεκεησηένλ, όηη δελ εκθαλίδεηαη ζεκαληηθή αύμεζε ησλ εζόδσλ θαηά ηνπο 

κήλεο πνπ ε Κνηλνπξαμία δελ ηειεί ζε θαζεζηώο αλαζηνιήο δξαζηεξηόηεηαο. Βεβαίσο, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε δελ ζπλήςαλ ηελ ζύκβαζε κίζζσζεο κε ζεκέιην ηελ έιιεηςε παλδεκίαο, 

σζηόζν βαζηθό ζεκέιην απνηέιεζε ε επηζθεςηκόηεηα ηεο Λνπηξόπνιεο, ε νπνία επιήγε 

ζεκαληηθά από ηελ παλδεκία.   

Τα αλσηέξσ εληζρύνληαη θαη από ηα ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο ησλ Λνπηξώλ , όπνπ ε κείσζε 

ησλ εζόδσλ από ηηο ινύζεηο θαηαδεηθλύεη ηελ κεησκέλε πξνζέιεπζε.  

Δπίζεο, πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε όηη ε αηηνύζα Κνηλνπξαμία επέδεημε ελδηαθέξνλ γηα ηελ 

ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θαη ηελ ζπλέρηζε ηεο κίζζσζεο, θαζώο αηηήζεθε ηελ ππαγσγή ηεο 

ζηελ πξνζηαηεπηηθή λνκνζεζία πνπ ζηόρεπε ζηελ άκβιπλζε ησλ ζπλεπεηώλ ηεο παλδεκίαο θαη 

αθνξνύζε ηόζν ζηε κείσζε ή ηελ απαιιαγή από ην κίζζσκα, όζν θαη ζηελ παξάηαζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο κίζζσζεο ιόγσ ιήμεο ηεο κηζζσηηθήο ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

παλδεκίαο. ήδε θαηόπηλ αηηήκαηνο ηεο Κνηλνπξαμίαο, ε επηρείξεζε ησλ Λνπηξώλ πξνρώξεζε 

ζε κείσζε ηνπ ελνηθίνπ θαηά πνζνζηό 25%, ήηνη θαηαβιήζεθε πξνζπάζεηα ζπλέρηζεο ηεο 

κίζζσζεο εθαξκόδνληαο ην κέηξν ηεο αλαπξνζαξκνγήο ηνπ κηζζώκαηνο. 

Δλ όςεη ησλ αλσηέξσ ζεσξώ όηη ε παλδεκία ηνπ covid 19 ζηνηρεηνζεηεί ηελ ζπλδξνκή ηεο 

αλσηέξαο βίαο θαη  ε  πξνϋπόζεζε ηεο απξόνπηεο κεηαβνιήο ησλ ζπλζεθώλ, ε νπνία ζπλέβε 

κεηαγελέζηεξα ηεο ζύλαςεο ηεο ζύκβαζεο, πιεξνύηαη ζηελ πεξίπησζε ηεο παλδεκίαο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ πεξίπησζε ησλ έθηαθησλ θξαηηθώλ κέηξσλ πνπ εθαξκόζηεθαλ ιόγσ απηήο,  

θαζώο έρνπλ ζπκβεί αζπλήζηζηα θαη έθηαθηα γεγνλόηα, ηα νπνία θαζηζηνύλ ππέξκεηξα επαρζή 

ηελ θαηαβνιή κηζζώκαηνο ζπγθεθξηκέλνπ ύςνπο από ηε κηζζώηξηα επηρείξεζε, ε νπνία σο 

απνηέιεζκα αληηκεησπίδεη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή κείσζε ζηα έζνδά ηεο ιόγσ ηεο παλδεκίαο.  

Πξέπεη σζηόζν λα ιεθζεί ππόςε όηη ε άκεζε παύζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αλαςπθηεξίνπ, ζα έρεη 

ζπλέπεηεο πνπ ζα είλαη αληίζηνηρα ππέξκεηξα επαρζείο γηα ηελ Δπηρείξεζε ησλ Λνπηξώλ. 

Θεσξώ όηη ελ όςεη απηνύ, Θα πξέπεη λα εμεηαζηεί ην δήηεκα ε ιύζε ηεο κίζζσζεο λα 

ηνπνζεηεζεί ζε κεηαγελέζηεξν ρξνληθό ζεκείν, κε θξηηήξην ηελ δπλαηόηεηα ηεο Δπηρείξεζε ησλ 

Λνπηξώλ θαηά ηνλ ρξόλν ιύζε ηεο κίζζσζεο, λα είλαη ζε εηνηκόηεηα, ώζηε λα ζέζεη ζε 

ιεηηνπξγία ην αλαςπθηήξην, κε ηνλ ηξόπν πνπ ην ΓΣ ζα απνθαζίζεη, πξνθεηκέλνπ λα κελ 

παξακείλεη αλαμηνπνίεην επί καθξόλ έλα θαίξηαο ζεκαζίαο γηα ηελ Λνπηξόπνιε πεξηνπζηαθό 

ζηνηρείν ηεο επηρείξεζεο.  

Τέινο, αλαθνξηθά κε ην δήηεκα ησλ θζνξώλ ηνπ κηζζίνπ , πνπ ε αηηνύζα Κνηλνπξαμία δειώλεη 

όηη αδπλαηεί λα επηιεθζεί ιόγσ νηθνλνκηθήο αδπλακίαο, επηζεκαίλεηαη όηη ην γεγνλόο αλσηέξαο 

βίαο (covid 19) δελ απαιιάζζεη ηνλ κηζζσηή από ηελ εθπιήξσζε ησλ ινηπώλ ππνρξεώζεώλ 

ηνπ  απνξξένπλ από ηε ζύκβαζε, όπσο ε θαιή ρξήζε ηνπ κηζζίνπ. H κηζζώηξηα νθείιεη λα 

παξαδώζεη ην αθίλεην ζηελ θαηάζηαζε πνπ ην παξέιαβε, ζε θάζε δε πεξίπησζε είλαη ππόρξεε 

λα απνθαηαζηήζεη ηηο θζνξέο πνπ πξνθιήζεθαλ, δεδνκέλνπ όηη απηέο ηελ βαξύλνπλ 

αλεμαξηήησο εάλ έθαλε ρξήζε ή όρη ηνπ κηζζίνπ. Δλ όςεη απηνύ πξέπεη λα εμεηάζεη ε 

επηρείξεζε ησλ Λνπηξώλ ηελ θαηάζηαζε ηνπ κηζζίνπ, λα θαηαγξάςεη ηηο επηθαινύκελεο από ηελ 

Κνηλνπξαμία θζνξέο θαη λα δηεπζεηήζεη ην δήηεκα ηεο απνθαηάζηαζήο ηνπο πξν ηεο ππνγξαθήο 

ηνπ ζπκθσλεηηθνύ ιύζεο ηεο κίζζσζεο. » 

 

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

όξνπο ηνπ, ηελ ππνβιεζείζα αίηεζε θαζώο θαη ηελ γλσκνδόηεζε ηεο λνκηθνύ 

πξόηεηλε λα νξηζηεί σο ιύζε ηεο ζύκβαζεο ε 31/08/2022, εθόζνλ ιεθζεί θαη ε 



ζύκθσλε γλώκε ηνπ κηζζσηή, θαζώο  ε ιύζε ηεο κίζζσζεο ζε κηθξόηεξν ρξνληθό 

δηάζηεκα ζα έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ εηθόλα θαη ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο 

επηρείξεζεο. Καζόηη ε ιεηηνπξγία ηνπ αλαςπθηεξίνπ απνηειεί ζπγθξηηηθό 

πιενλέθηεκα γηα ηελ εηθόλα ηεο επηρείξεζεο ζα πξέπεη  λα πθίζηαηαη επαξθήο ρξόλνο 

ώζηε λα πξνγξακκαηηζηεί ν ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ γηα λα κελ κείλεη αλαμηνπνίεην 

γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα. 

Ο θ. Θενδσξίδεο αλαθέξεη όηη είλαη ζύκθσλνο κε ηελ ιύζε ηεο κίζζσζεο ζην 

αλσηέξσ δηάζηεκα εθόζνλ ζπκθσλεί θαη ν κηζζσηήο.  

 

ηε  ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο  θάιεζε ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

Σν Γ.. αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ θαη ηελ γλσκνδόηεζε ηεο λνκηθνύ 

κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηελ αίηεζε ηεο Κ/Ξ 

ΛΔΠΙΣΚΟ Θ.-ΚΩΣΟ Γ., θαη ηνπο όξνπο ηνπ ηζρύνληνο ζπκθσλεηηθνύ  
 

                                    ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1.Δγκπίνει ηελ ιύζεο ηεο κίζζσζεο ηνπ αλαςπθηεξίνπ κε ηελ  Κ/Ξ ΛΔΠΙΣΚΟ Θ.-

ΚΩΣΟ Γ. ζηηο 31/08/2022, εθόζνλ ιεθζεί θαη ε ζύκθσλε γλώκε ηνπ κηζζσηή γηα 

ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξζεθαλ αλσηέξσ  

 

2.Δξοςζιοδοηεί ηνλ πξόεδξν γηα ηελ ελεκέξσζε ηεο Κ/Ξ ΛΔΠΙΣΚΟ Θ.-ΚΩΣΟ 

Γ. 

 

Η απόθαζε απηή πήξε αύξ. Απιθ. 26/2022 

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

 

Ο Ππόεδπορ ηος Γ..                                                                Σα Μέλη 

 

Ακπιβέρ Ανηίγπαθο 

Λοςηπά  21/03/2022 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ  Γ. 


