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ΑΠΟΠΑΜΑ 

 
Από ην Πξαθηηθό ηεο αξηζ. 10/09-08-2022  ζπλεδξίαζεο 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.63/ 2022 Θέμα: 5
ο
  

Εμέηαζε αίηεζεο 885/18.07.2022 ηεο θ. Κακλνξόθε 

Επζηξαηίαο πεξί  κίζζσζεο αθηλήηνπ 

 

ήκεξα 09 Αςγούζηος 2022, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 12:00 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, ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο , ύζηεξα θαη από 

ηελ κε αξηζ. πξση. 969/05-08-2022 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 ηαθηηθά 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. Παζόεο Δεκήηξηνο 

3. Παζόε Μαξία 

 



Ο Πξόεδξνο ηνπ  Δ. 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 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. 

ύκθσλα κε ην άξζξν 30 ηνπ Καλνληζκνύ Δηαρείξηζεο ηεο εηαηξίαο ν νπνίνο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζ. 5/2011 απόθαζε ηνπ Δ..  ηεο Επηρείξεζεο θαη 

εγθξίζεθε κε ηελ αξηζ. 2/2011 απόθαζε ηεο Γεληθήο ζπλέιεπζεο ηνπ κεηόρνπ 

(Δεκνηηθό πκβνύιην  ηνπ Δήκνπ Αικσπίαο),  παξ. 1 «Σα έξγα, πξνκήζεηεο, 

εξγαζίεο θαη κεηαθνξέο γίλνληαη κε ζύκβαζε πνπ ζπλάπηεηαη ύζηεξα από απόθαζε 

ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ην νπνίν απνθαζίδεη γηα ην εάλ ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, 

εξγαζίαο, πξνκήζεηαο ή κεηαθνξάο, ζα γίλεη κε  δημοππαζία, πξόρεηξν δηαγσληζκό, 

απεπζείαο αλάζεζε ή άιιν ηξόπν, ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα θάζε θνξά λνκνζεζία 

γηα ηνπο ΟΣΑ α΄ βαζκνύ». 

Η ελνηθίαζε (κίζζσζε αθηλήησλ) δηαθόξσλ ρώξσλ ηδηνθηεζίαο ηεο επηρείξεζεο 

έλαληη κηζζώκαηνο ζε ηξίηνπο νξίδεηαη βάζε ηνπ Π.Δ. 270 / 1981 «Πεξί θαζνξηζκνύ 

ησλ νξγάλσλ, ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ όξσλ δηελέξγεηαο δεκνπξαζηώλ δη’ εθπνίεζηλ 

ή εθκίζζσζηλ πξαγκάησλ ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ». Η δεκνπξαζία 

πξνθεξύζζεηαη από ηνλ Πξόεδξν ηεο επηρείξεζεο. 

 

Με ην αξηζ. Πξση. 885/18.07.2022 όπσο πξσηνθνιιήζεθε από ηελ ππεξεζία καο, 

αίηεκα ηεο ε θα. Κακλνξόθε Επζηξαηία, ε νπνία είλαη κηζζώηξηα θαηαζηήκαηνο 

εληόο ηεο Λνπηξόπνιεο, καο έθαλε γλσζηό πσο αηηείηαη: 

 

« Αηηούκε παράηαζε δύο εηώλ ηες κίζζφζες ηοσ θαηαζηήκαηος ποσ εθκηζζώλφ εληός 

ηες Λοσηρόποιες, ζύκθφλα κε ηο άρζρο 2 ηοσ ηδηφηηθού ζσκθφλεηηθού κίζζφζες 

αθηλήηοσ από 28/8/2018. Σύκθφλα κε ηο ελ ιόγφ ζσκθφλεηηθό, ε κίζζφζε ιήγεη ζηης 

27/08/2022θαη κε ηο άρζρο 2 δίλεηαη ε δσλαηόηεηα παράηαζες γηα δύο τρόληα κεηά από 

έγγραθε αίηεζε προς ηο δηοηθεηηθό ζσκβούιηο ηες επητείρεζες. Σσλεπώς δεηώ λα κοσ 

τορεγήζεηε ηελ δηεηή παράηαζε δειαδή ώες 27/08/2024 ζηελ ακέζφς επόκελε 

ζσλεδρίαζε ηοσ δηοηθεηηθού ζσκβοσιίοσ. Ήκοσλ απόισηα ησπηθή ζε όιες ηης ζσκβαηηθές 

σποτρεώζεης ποσ προέθσπηαλ από ηελ ζύκβαζε θαη φς εθ ηούηοσ δελ ζσληρέτοσλ ιόγοη 

απόρρηυες ηοσ αηηήκαηός κοσ.» 

 

Ο θ. Πξόεδξνο, αλαθέξνληαο όια ηα αλσηέξσ θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηελ αίηεζε ηεο 

κηζζώηξηαο, ην κηζζσηήξην ζπκβόιαην θαη εηδηθά ην άξζξν 2 ην νπνίν αλαθέξεη 

«..Προβιέπεηαη ε δσλαηόηεηα έγγραθες παράηαζες κίζζφζες, εάλ δεηεζεί θαη γηα 

δηάζηεκα έφς 2 έηε, εθόζολ ιεθζεί ζτεηηθή απόθαζε ΔΣ . Σε θακηά περίπηφζε ε 

κίζζφζε δελ κπορεί λα παραηαζεί κεηά ηελ ζσκπιήρφζε 6 εηώλ από ηελ σπογραθή 

ηες», πξνηείλεη ηελ παξάηαζε ηεο κίζζσζεο ηνπ αθηλήηνπ, όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 

ηνπ ηδησηηθνύ ζπκθσλεηηθνύ κίζζσζεο πνπ ππνγξάθεθε κεηαμύ ησλ 

ζπκβαιιόκελσλ. 



 

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 ηνπο όξνπο ηνπ ήδε ππάξρνληνο ζπκθσλεηηθνύ θαη ηελ αίηεζε 

ηεο θα Κακλνξόθε Επζηξαηίαο  
 
 

                                    ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Δγκπίνει  ηελ παξάηαζε κίζζσζεο ηνπ αθηλήηνπ γηα 2 έηε, ήηνη από 28/8/2022 έσο 

27/08/2024 θαη θαηά ηα ινηπά ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ από 28/08/2018 ζπκθσλεηηθνύ 

κίζζσζεο αθηλήηνπ.  

 

2. Δξοςζιοδοηεί ηνλ Πξόεδξν  γηα όιεο ηηο απαξαίηεηεο  πεξαηηέξσ ελέξγεηεο γηα ηελ 

ελεκέξσζε ηνπ αηηνύληνο θαζώο θαη ηελ γλσζηνπνίεζε ηεο παξάηαζεο θαη ησλ όξσλ 

ηεο  

 

Η απόθαζε απηή πήξε αύξ. Απιθ. 63/2022 

 

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

 

Ο Ππόεδπορ ηος Γ..                                            Σα Μέλη 

Ακπιβέρ Ανηίγπαθο 

Λοςηπά  09/08/2022 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ  Γ. 


