
ΓΖΜΟ ΑΛΜΩΠΗΑ                                                                       
ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΗΟΤ  ΜΟΝΟΜΔΣΟΥΗΚΖ                                     
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ 

ΓΖΜΟΣΗΚΩΝ ΑΚΗΝΖΣΩΝ ΛΟΤΣΡΩΝ ΛΟΤΣΡΑΚΗΟΤ 

 ΜΔ ΣΟΝ ΓΗΑΚΡΗΣΗΚΟ ΣΗΣΛΟ 

«ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΛΜΩΠΗΑ Α.Δ.» 

Α.Φ.Μ. 090090279      Γ.Ο.Τ. ΔΓΔΑ 

ΑΡ.  Μ.Α.Δ.  69112 / 57 / Β / 09 / 16 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

 
Απφ ην Πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 2 /23-02-2022  πλεδξίαζεο ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

ηεο Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Μνλνκεηνρηθήο Δεκνηηθήο Αλψλπκεο Εηαηξίαο 

Αμηνπνίεζεο Δεκνηηθψλ Αθηλήησλ Λνπηξψλ Λνπηξαθίνπ κε  δηαθξηηηθφ ηίηιν 

«Λοςηπά Λοςηπακίος Γήμος Αλμυπίαρ Α.Δ» 

 

Απιθ. Αποθ.18/ 2022 Θέμα: 8
ο
  

Εμέηαζε αηηεκάησλ ελνηθηαζηψλ γηα έληαμε ζε ξχζκηζε 

νθεηιψλ 

 

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

Δηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Μνλνκεηνρηθήο Δεκνηηθήο 

Αλψλπκεο Εηαηξίαο Αμηνπνίεζεο Δεκνηηθψλ Αθηλήησλ Λνπηξψλ Λνπηξαθίνπ, κε 

δηαθξηηηθφ 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, μέζυ ηηλεδιάζκετηρ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 10 ηνπ Π.Ν.Π 55/Α΄/11-3-2020, φπσο ηζρχεη θαη κε ηελ 426 εγθχθιην ηνπ 

ΤΠΕ, χζηεξα θαη απφ ηελ κε αξηζ. πξση. 193/21-02-2022 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο, πνπ ζηάιζεθε  ζηνλ θαζέλα  χκβνπιν,  ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξίαο φπσο ηζρχεη ζήκεξα, γηα ζπδήηεζε θαη 

ιήςε απνθάζεσλ ζην παξαπάλσ ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

ηελ παξνχζα δηαδηθαζία αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, 

δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν ελλέα (9) κειψλ ζπκκεηείραλ (6) έμη κέιε, φπσο 

πεξηγξάθνληαη παξαθάησ : 

 

ΠΑΡΟΝΣΔ 

1. Μπάηζεο Υξήζηνο 

2. Ληνχγαο Δεκήηξηνο 

3. Οχηζθαο Πέηξνο 

4. Λνχγθα Επζηξαηία 

5. Αδξακάλεο Αζαλάζηνο 

6. Μίρνπ Μαξία 

 

ΑΠΟΝΣΔ 

1. Θενδσξίδεο Αλαζηάζηνο 

2. Οξκάλε Πεηξνχια (αλαπιεξσκαηηθφ κέινο) 

3. Καξαπαλαγησηίδνπ Ηζατα (αλαπιεξσκαηηθφ κέινο) 

 

Ο Πξφεδξνο ηνπ  Δ. ηεο  εηαηξίαο χζηεξα απφ ηε δηαπίζησζε λφκηκεο απαξηίαο 

θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ζηελ εηζήγεζή ηνπ  γηα  ην 8
ο
 ζέκα 

εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ: 



H επηρείξεζε κε ηελ αξ. 64/2021 απφθαζε Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ελέθξηλε ηελ  

αλαλέσζε ησλ κηζζσηεξίσλ γηα έλα έηνο απφ 01.01.2022 έσο θαη ηηο 31.12.2022 ησλ 

κηζζσηψλ: 

 Μπαιηάθεο Επξηπίδεο, 16 η.κ, ραξαθηεξηζηηθή αξίζκεζε Νν 11 

 Δήκπαιαο Νηθφιανο, 16 η.κ, ραξαθηεξηζηηθή αξίζκεζε Νν 5 

 Δήκηζεο Γεψξγηνο, 16 η.κ, ραξαθηεξηζηηθή αξίζκεζε Νν 6 

 Γθαλά Επαγγειία, 16 η.κ, ραξαθηεξηζηηθή αξίζκεζε Νν 12 

Οη αλσηέξσ κηζζσηέο παξνπζίαδαλ νθεηιέο σο πξνο ηελ επηρείξεζε θαη ε αλαλέσζε 

ησλ κηζζσηεξίσλ έγηλε κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζε άκεζν ρξνληθφ δηάζηεκα ζα 

ηαθηνπνηήζνπλ ηηο νθεηιέο ηνπο. 

 

Με ην αξηζ. Πξση. 104/03.02.2022 φπσο πξσηνθνιιήζεθε απφ ηελ ππεξεζία καο, 

αίηεκα ηνπ ν θ Μπαληάκηρ Δςπςπίδηρ ηος ΥΥΥ (16 η.μ, σαπακηηπιζηική 

απίθμηζη Νο 11. ) καο έθαλε γλσζηφ πσο αηηείηαη ηελ ξχζκηζε ησλ νθεηιψλ ηνπ πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν ησλ θξαηηθψλ κέηξσλ ηνπ covid-19. 

 

Με ην αξηζ. Πξση. 140/10.02.2022 φπσο πξσηνθνιιήζεθε απφ ηελ ππεξεζία καο, 

αίηεκα ηνπ ο κ. Γήμπαλαρ Νικόλαορ ηος ΥΥΥ (16 η.μ, σαπακηηπιζηική απίθμηζη 

Νο 5 ) καο έθαλε γλσζηφ πσο αηηείηαη ηελ ξχζκηζε ησλ νθεηιψλ ηνπ γηα ηελ απψιεηα 

ησλ δφζεσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο ηνπ covid-19. 

 

Με ην αξηζ. Πξση. 146/11.02.2022 φπσο πξσηνθνιιήζεθε απφ ηελ ππεξεζία καο, 

αίηεκα ηνπ ο κ. Γήμηζηρ Γεώπγιορ ηος ΥΥΥ (16 η.μ, σαπακηηπιζηική απίθμηζη 

Νο 6 ) καο έθαλε γλσζηφ πσο αηηείηαη  ηελ ξχζκηζε ησλ νθεηιψλ ηνπ γηα ηελ απψιεηα 

ησλ δφζεσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο ηνπ covid-19. 

 

Με ην αξηζ. Πξση. 147/11.02.2022 φπσο πξσηνθνιιήζεθε απφ ηελ ππεξεζία καο, 

αίηεκα ηεο ε θ Γκανά Δςαγγελία ηος ΥΥΥ (16 η.μ, σαπακηηπιζηική απίθμηζη Νο 

12) καο έθαλε γλσζηφ πσο αηηείηαη ηελ ξχζκηζε ησλ νθεηιψλ ηεο γηα ηελ απψιεηα 

ησλ δφζεσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο ηνπ covid-19. 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 112 ηνπ Ν.4876/2021 (ΦΕΚ Α' 251/23-12-2021) γηα ηελ 

έθηαθηε ξχζκηζε νθεηιψλ πξνο Ο.Σ.Α α΄βαζκνχ, ην νπνίν ηξνπνπνίεζε ην άξζξν 165 

παξ.1 ηνπ Ν.47647/2020 :  

 

Τν πξώην εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 165 ηνπ λ. 4764/2020 (Α' 256), ζρεηηθά κε ηηο 

νθεηιέο πξνο ηνπο δήκνπο θαη ηα λνκηθά ηνπο πξόζσπα, ηξνπνπνηείηαη σο πξνο ηνλ 

ρξόλν βεβαίσζεο απηώλ, ε παξ. 4 ηξνπνπνηείηαη ζρεηηθά κε ηηο εμαηξνύκελεο νθεηιέο, 

θαη ην άξζξν 165 δηακνξθώλεηαη σο εμήο: 

«Άξζξν 165 

Έθηαθηε ξύζκηζε νθεηιώλ πξνο Ο.Τ.Α. α' βαζκνύ - Πεδίν εθαξκνγήο 

1. Οθεηιέο από νπνηαδήπνηε αηηία, πξνο ηνπο δήκνπο θαη ηα λνκηθά ηνπο πξόζσπα, πνπ 

έρνπλ βεβαησζεί από 15.2.2020 μέχρι 30.11.2021, όπσο θαη νθεηιώλ πξνο ηνπο 

δήκνπο θαη ηα λνκηθά ηνπο πξόζσπα πνπ θαηέζηεζαλ ιεμηπξόζεζκεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απσιεηώλ ξπζκίζεσλ, από 15.2.2020 έως 30.11.2021, 

ύζηεξα από αίηεζε ηνπ νθεηιέηε πξνο ηελ αξκόδηα γηα ηελ είζπξαμή ηνπο ππεξεζία ηνπ 

νηθείνπ δήκνπ ή ηνπ λνκηθνύ ηνπ πξνζώπνπ, κπνξεί λα ξπζκίδνληαη θαη ε θαηαβνιή 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4764/year/2020/article/165
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/1038


ηνπο λα πξαγκαηνπνηείηαη κε απαιιαγή θαηά πνζνζηό από ηηο θαηά ΚΕΔΕ 

πξνζαπμήζεηο θαη ηόθνπο εθπξόζεζκεο θαηαβνιήο, θαζώο θαη από ηα πξόζηηκα ιόγσ 

εθπξόζεζκεο ππνβνιήο ή κε ππνβνιήο ή αλαθξηβνύο δήισζεο ή ιόγσ κε θαηαβνιήο 

ηέινπο. Τν πνζνζηό απαιιαγήο ησλ πξνζαπμήζεσλ θαη ηόθσλ εθπξόζεζκεο θαηαβνιήο 

θαζνξίδεηαη ζηηο πεξ. α' έσο ε' ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 110 ηνπ λ. 4611/2019 (Α' 73). 

Δηθαηνύρνη ππαγσγήο ζηελ αλσηέξσ ξύζκηζε είλαη ηα θπζηθά πξόζσπα θαη όζα λνκηθά 

πξόζσπα έρνπλ ππνζηεί νηθνλνκηθέο επηπηώζεηο από ηελ παλδεκία ηνπ θνξσλντνύ 

COVID-19. Με θνηλή απόθαζε ησλ Υπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ θαη Εζσηεξηθώλ, ε νπνία 

εθδίδεηαη έσο ηελ 31ε.3.2021, θαζνξίδνληαη νη θσδηθνί αξηζκνί δξαζηεξηόηεηαο ησλ 

δηθαηνύκελσλ ηεο ξύζκηζεο λνκηθώλ πξνζώπσλ θαη ηα θξηηήξηα ππαγσγήο ησλ 

θπζηθώλ πξνζώπσλ. 

2. Σηε ξύζκηζε ηεο παξ. 1 κπνξεί, επίζεο, λα ππάγνληαη θαη νθεηιέο, πνπ θαηά ηελ 

εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο: 

α) ηεινύλ ζε αλαζηνιή, δηνηθεηηθή ή εθ ηνπ λόκνπ, 

β) έρνπλ ππαρζεί ζε πξνεγνύκελε ξύζκηζε ή δηεπθόιπλζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο, ε 

νπνία είλαη ζε ηζρύ, κε απώιεηα ησλ επεξγεηεκάησλ ηεο πξνεγνύκελεο ξύζκηζεο θαη 

ρσξίο ε ππαγσγή ηνπο λα ζπλεπάγεηαη επηζηξνθή θαηαβιεζέλησλ πνζώλ, 

γ) δελ έρνπλ βεβαησζεί, επεηδή εθθξεκεί γηα απηέο δηθαζηηθή ακθηζβήηεζε ζε 

νπνηνλδήπνηε βαζκό, εθόζνλ, ζηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ν νθεηιέηεο παξαηηεζεί από 

ηα αζθεζέληα έλδηθα βνεζήκαηα ή κέζα. Αλ κε ην έλδηθν βνήζεκα είρε ππνβιεζεί θαη 

αίηεκα ζπκβηβαζηηθήο επίιπζεο ηεο δηαθνξάο, ε αλσηέξσ παξαίηεζε θαηαιακβάλεη θαη 

ην αίηεκα απηό. Σηελ αίηεζε ππαγσγήο ζηε ξύζκηζε επηζπλάπηεηαη βεβαίσζε ηεο 

γξακκαηείαο ηνπ δηθαζηεξίνπ, όπνπ εθθξεκνύζε ε ππόζεζε, όηη έρεη ππνβιεζεί 

παξαίηεζε. 

3. Σηε ξύζκηζε ηεο παξ. 1 κπνξεί, επίζεο λα ππάγνληαη θαη νθεηιέο πνπ θαηά ην 

παξειζόλ είραλ ππαρζεί ζε άιιν θαζεζηώο ξύζκηζεο θαη απηή δηαθόπεθε γηα 

νπνηνλδήπνηε ιόγν. 

4. Από ηε ξύζκηζε ηεο παξ. 1 εμαηξνύληαη κόλν νη νθεηιέο πνπ πξνέθπςαλ από 

δηαθνξέο σο πξνο ηελ επηθάλεηα ελόο αθηλήηνπ ή ηε ρξήζε απηνύ, θαηά ην άξζξν 

51 ηνπ λ. 4647/2019 (Α' 204) θαη ην άξζξν 66 ηνπ λ. 4830/2021 (Α' 169), γηα ηηο νπνίεο 

εθαξκόδνληαη ηα εηδηθώο νξηδόκελα ζηα ελ ιόγσ άξζξα.» 

 

Καζφηη νη αηηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ππνβιήζεθαλ εκπξφζεζκα θαη φπσο 

πξνθχπηεη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, πποηείνεηαι ε απνδνρή ησλ αλσηέξσλ 

αηηήζεσλ γηα ηελ έληαμε ζε ξχζκηζε ησλ νθεηιψλ πνπ βεβαηψζεθαλ απφ 15.2.2020 

κέρξη 30.11.2021, θαζψο θαη ησλ νθεηιψλ πνπ θαηέζηεζαλ ιεμηπξφζεζκεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απσιεηψλ ξπζκίζεσλ, απφ 15.2.2020 έσο 30.11.2021. 

 

ηε  ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο  θάιεζε ην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

Σν Δ.. αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη 

αθνχ έιαβε ππφςε ηηο αηηήζεηο ησλ νθεηιεηψλ θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία 

 

 

 

 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4611/year/2019/article/110
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/929
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4647/year/2019/article/51
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4647/year/2019/article/51
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/969
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4830/year/2021/article/66
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/1085


ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Δγκπίνει ηηο αηηήζεηο αξηζ. Πξση. 104/03.02.2022 ηνπ Μπαιηάθε Επξηπίδε, αξ. 

πξση. 140/10.02.2022 ηνπ Δήκπαια Νηθφιανπ, αξηζ. Πξση. 146/11.02.2022 ηνπ 

Δήκηζε Γεψξγηνπ θαη αξ. πξση. 147/11.02.2022 ηεο Γθαλά Επαγγειίαο γηα 

έληαμε ζε λέα ξχζκηζε νθεηιψλ, φπσο πξνβιέπεηαη κε ην αξζ. 112 ηνπ 

Ν.4876/2021, ην νπνίν ηξνπνπνίεζε ην αξζ. 165 παξ. 1  ηνπ Ν.4764/2020  

 

2.  Δξοςζιοδοηεί ηνλ Πξφεδξν ηεο επηρείξεζεο γηα λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο 

ελέξγεηεο γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ αηηνχλησλ  

 

 

Η απφθαζε απηή πήξε αύξ. Απιθ. 18/2022 

Αθνχ ζπληάρζεθε θαη αλαγλψζηεθε ην πξαθηηθφ απηφ, ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

 

Ο Ππόεδπορ ηος Γ..                                            Σα Μέλη 

 

Ακπιβέρ Ανηίγπαθο 

Λοςηπά  23/02/2022 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ  Γ.. 

 

ΜΠΑΣΖ ΥΡΖΣΟ 

 

 

  


