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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 

«Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Γήκνπ Αικωπίαο Α.Δ» 

 

Αξηζ.Απνθ.64/2022 Θέκα: 6
ν
  

Εμέηαζε ηεο αξ. πξση. 930/25.07.2022 αίηεζεο ηδηώηε 

ζρεηηθά κε απνδεκίσζε δεκίαο 

 

ήκεξα 09 Απγνύζηνπ 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 6
ν
 ζέκα 

εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ πκβνπιίνπ: 

 

Με ηελ αξ. πξση. 930/25.07.2022 αίηεζε όπσο πξσηνθνιιήζεθε από ηελ ππεξεζία 

καο ν θ. Μαηαλάο Παλαγηώηεο δήηεζε απνδεκίσζε από ηελ επηρείξεζε γηα ηελ πιηθή 

δεκία πνπ ππέζηε ην όρεκα ηνπ Alfa Romeo κε αξηζκό θπθινθνξίαο ΕΡΗ9699, ην 

νπνίν ήηαλ ζηαζκεπκέλν ζην ρώξν ησλ Λνπηξώλ από πηώζε θιαδηνύ.  

Σν αηύρεκα, ν ηόπνο ηνπ αηπρήκαηνο, νη ζπλζήθεο επέιεπζεο απηνύ θαη νη δεκίεο νη 

νπνίεο πξνθιήζεθαλ βεβαηώλνληαη από ηνλ Δηεπζύλσλ ύκβνπιν ηεο επηρείξεζεο, ν 

νπνίνο θαηέθζαζε ζην ζεκείν θαηόπηλ ελεκέξσζεο  ηνπ ζπκβάληνο θαη δηαπίζησζε 

ηελ πιηθή δεκία πνπ ππέζηε ην όρεκα από ηελ πηώζε ηνπ θιαδηνύ. H δεκία 

θαηαγξάθεθε θαη κε θσηνγξαθίεο ζην ζεκείν ηνπ αηπρήκαηνο, νη νπνίεο 

απνηππώλνπλ ηνλ βαζκό ηνπ αηπρήκαηνο.  

Παξόηη ην ακέζσο πξνεγνύκελν ρξνληθό δηάζηεκα είραλ πξαγκαηνπνηεζεί εξγαζίεο 

πνπ αθνξνύζαλ θιαδέκαηα θαη θνπέο επηθίλδπλσλ δέλδξσλ κε ζθνπό ηελ αζθάιεηα 

ησλ επηζθεπηώλ θαη εξγαδνκέλσλ, ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ δελ απέηξεςε ηελ  

πξόθιεζε ηνπ αηπρήκαηνο.  

Καηόπηλ εμέηαζεο ηεο δεκίαο ηνπ νρήκαηνο από αξκόδην εκπεηξνγλώκνλα 

επηβεβαίσζε όηη ην θόζηνο ησλ πιηθώλ δεκηώλ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 1.000,00€  

 

Καιείηαη ε επηρείξεζε λα πξνβεί ζε ζπκβηβαζηηθή επίιπζε ηεο παξνύζαο δηαθνξάο 

θαη λα πξνβεί ζε απνδεκίσζε ηνπ θ. Μαηαλά Παλαγηώηε γηα ηελ δεκία πνπ ππέζηε ην 

όρεκα ηνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο ΕΡΗ 9699,από ηελ πηώζε θιαδηνύ ελώ ήηαλ 

ζηαζκεπκέλν ζε ρώξν ηεο Λνπηξόπνιεο ππό ηνλ όξν όηη ζα δειώζεη όηη δελ έρεη, 

νύηε δηαηεξεί θαηά ηεο επηρείξεζεο θακία άιιε αμίσζε από νπνηαδήπνηε αηηία 

αλαθνξηθά κε ην ελ ιόγσ ζπκβάλ θαη όηη δε έρεη απνδεκησζεί γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε 

δεκία από άιιε πεγή 

 

Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην αθνύ έιαβε ππόςε ηελ 930/25.07.2022 αίηεζε ηνπ θ. 

Μαηαλά Παλαγηώηε, ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ, ηελ πεξηγξαθή ηνπ ζπκβάληνο από 

ηνλ Δηεπζύλσλ ύκβνπιν θαη ηα ζπκθέξνληα ηεο επηρείξεζεο    

 

                                         ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  

 

1. Δγθξίλεη ηελ εμσδηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξάο ηεο επηρείξεζεο Λνπηξά 

Λνπηξαθίνπ Δήκνπ Αικσπίαο ΑΕ κε ηνλ θ. Μαηαλά Παλαγηώηε, θάλνληαο δεθηή ηελ 

αίηεζε ηνπ γηα απνδεκίσζε πιηθήο δεκίαο πνπ ππέζηε ην ΙΥΕ κε αξηζκό 

θπθινθνξίαο ΕΡΗ 9699 ηδηνθηεζίαο ηνπ από πηώζε θιαδηνύ, ζύκθσλα κε ηελ αίηεζε 

ηνπ, ην νπνίν βξηζθόηαλ ζηνλ πεξηβάιινληα ρώξν ηεο Λνπηξόπνιεο ζηηο 22.07.2022, 

ππό ηνλ όξν όηη ζα δειώζεη όηη δελ έρεη, νύηε δηαηεξεί θαηά ηεο επηρείξεζεο θακία 

άιιε αμίσζε από νπνηαδήπνηε αηηία αλαθνξηθά κε ην ελ ιόγσ ζπκβάλ θαη όηη δε έρεη 

απνδεκησζεί γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε δεκία από άιιε πεγή. 

 

2.  Φεθίδεη πίζησζε πνζνύ 1.000,00 επξώ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6263.01  ησλ 

εμόδσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022, γηα λα δνζεί γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο πνπ πξνθιήζεθε ζην ΙΥΕ κε αξηζκό θπθινθνξίαο  

ΕΡΗ9699 ηδηνθηεζίαο ηνπ θ. Μαηαλά Παλαγηώηε. 

 

 



Η απόθαζε απηή πήξε αύμ. Αξηζ. 64/2022 

 

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

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ..                                            Σα Μέιε 

 

Αθξηβέο Αληίγξαθν 

Λνπηξά  09/08/2022 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ  Γ.. 

 

ΜΠΑΣΖ ΥΡΖΣΟ 

  


