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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ       

 

Περίληψη 

«Προαιρετική μείωση μισθώματος μηνός Οκτωβρίου 2020 του δημοτικού 

καταστήματος στην Φτελιά, λόγω COVID-19». 

 

Σήμερα, την 28η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας 

Δευτέρα και ώρα από 09.00΄ έως 18.00΄ πραγματοποιήθηκε Διά Περιφοράς Τακτική 

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου, υπό την Προεδρία του κ. 

Ιωάννη Χαριτωνίδη  μετά την υπ’ αριθμ.πρωτ. 14821/24-12-2020 πρόσκληση  που 

εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α’ 

87) με τίτλο «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις 

του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) και τροποποιήθηκε με 

τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 184 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 

167/Α΄/30-10-2019), το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 

55/τ.Α.΄/ 11-03-2020) με τίτλο «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων 

και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19» σε συνδυασμό με την αριθμ.πρωτ. 426/77233/13-11-2020 

εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών .  

Έλαβαν γνώση δια τηλεφωνημάτων και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τόσο για 

τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όσο και για τις σχετικές εισηγήσεις αυτών, οι 

κάτωθι Δημοτικοί Σύμβουλοι:  

 

ΟΙ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΕΣ ΓΝΩΣΗ  

1 Καγγελίδης Ιωάννης 10 Ζουμπούλογλου Αναστάσιος 19 Φυρινίδης Ευστάθιος 

2 Καραμπακάλης Δημήτριος 11 Κρικοπούλου – Πατιά Κων. 20 Χριστοφυλλάκης Μιλτιάδης 

3 Μουστάκα Μαρία 12 Κρυωνίδης Βασίλειος 21 Παπαδόπουλος Παρασκευάς 

4 Μπερμπερίδης Αθανάσιος 13 Μουλιστάνος Αθανάσιος 22 Κιτσουκάκης Ιωάννης 

5 Χαριτωνίδης Ιωάννης 14 Στάντζιος Πασχάλης  23 Χαλκίδης Χαράλαμπος 

6 Χατζηπροδρόμου Ιπποκρ. 15 Παπαζώτου Κυριακή 24 Μιχαηλίδου Κωνσταντίνα 

7 Χορόζογλου Παρθένα 16 Δολαπτσή Ηλιάνα 25 Εμμανουηλίδου Νικολέτα 

8 Δαλακάκης Δημήτριος 17 Καραγιαννίδου Συμεωνίδου Π. 26 Γεωργιάδης Ιωάννης 

9 Ζεκερίδης Χαράλαμπος 18 Λουλούδης Ιωάννης 27 Ιωάννου Χρήστος  

Δεν συμμετείχε στη διαδικασία ψηφοφορίας και θεωρείται απών ο κος 

Ευστάθιος Φυρινίδης.  

 Παρόντες είκοσι έξι (26) και απόντες ένας (1).  

Για τη συνεδρίαση έλαβε γνώση ο Δήμαρχος κος Θεμιστοκλής Ζεκερίδης, 

σύμφωνα  με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 74 παρ. 6 του Ν. 4555/2018.  

Η υπάλληλος του Δήμου Δοξάτου Τρούτπεγλη Καλλιόπη ανέλαβε την 

υποχρέωση της σύνταξης του σχετικού πρακτικού στο βιβλίο  πρόχειρων πρακτικών 

του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 26/28-12-2020  

Δια Περιφοράς  Τακτικής Συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου  

Αριθμός Απόφασης 216/2020 
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Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα ημερήσιας διάταξης, σχετικό με την 

περίληψη του θέματος, έθεσε υπόψη των μελών απόσπασμα από την αριθμ. πρωτ. 

14594/21-12-2020 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως 

εξής: 
«…ΘΕΜΑ : Προαιρετική μείωση μισθώματος μηνός Οκτωβρίου 2020 του δημοτικού 

καταστήματος στην Φτελιά, λόγω COVID – 19, το οποίο μισθώνεται από τον κ. Κασάπη 

Θεοδόσιο.  

 

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 14594/18-12-2020 αίτηση του κ. Κασάπη Θεοδοσίου, 

μισθωτή του δημοτικού αναψυκτηρίου στην Φτελιά, ο οποίος αιτείται την μείωση του 

μισθώματος για τον μήνα Οκτώβριο του 2020 που καταβάλει, κατά 80% σε εφαρμογή της 

ισχύουσας νομοθεσίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού. 

Με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4722/2020 ( ΦΕΚ 177/Α ) ορίζεται ότι :  

«Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία πλήττεται 

οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 δύναται να απαλλαγεί 

από την υποχρέωση καταβολής μέρους του συνολικού μισθώματος, το οποίο δεν μπορεί να 

είναι μικρότερο από το 30% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες κατά τους οποίους 

πλήττεται, αρχής γενομένης από τον μήνα Σεπτέμβριο 2020 και το αργότερο έως και τον μήνα 

Δεκέμβριο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παρ. 1. Για την εφαρμογή της παρούσας 

απαιτείται σχετική συμφωνία μεταξύ του εκμισθωτή και του μισθωτή, οι οποίοι 

υποβάλλουν ηλεκτρονικά δήλωση στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και 

καταβολή του μειωμένου τουλάχιστον κατά 30% μισθώματος εντός των συμφωνημένων ή 

συνηθισμένων προθεσμιών, σύμφωνα με το άρθρο 595 του Αστικού Κώδικα. Με απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, προσδιορίζονται οι 

πληγείσες επιχειρήσεις του πρώτου εδαφίου ανά κλάδο και ανά μήνα, καθώς και κάθε άλλη 

αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ 

καθορίζονται ο τρόπος, ο χρόνος, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα για την υποβολή της 

δήλωσης της παρούσας. Τα οριζόμενα στην παρούσα ισχύουν, αρχής γενομένης από τον μήνα 

Σεπτέμβριο 2020, και για τις συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, στις οποίες μισθωτής είναι 

εργαζόμενος ή σύζυγος ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης εργαζομένου σε επιχείρηση του 

πρώτου εδαφίου, του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων 

αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τηρουμένων των προϋποθέσεων της παρ. 

2.» 

Με την αριθμ. Α.1225/09-10-2020 ( ΦΕΚ 4466/Β/09-10-2020 ) απόφαση του Υφυπουργού 

Οικονομικών προσδιορίστηκαν οι πληττόμενες επιχειρήσεις για την προαιρετική απαλλαγή 

καταβολής μισθώματος για τον μήνα Οκτώβριο 2020.  

Με την αριθμ. 14594-18/12/2020 αίτηση του κ. Κασάπη Θεοδοσίου κατέθεσε την υπεύθυνη 

δήλωση επιχειρήσεων – εργοδοτών των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητά τους είτε έχει 

ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής οπότε είναι δικαιούχοι μείωσης μισθώματος 

επαγγελματικών μισθώσεων, είτε πλήττονται σημαντικά, βάσει των οριζόμενων από το 

Υπουργείο οικονομικών ΚΑΔ, η οποία διαθέτει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας κατά τις 

20/03/2020 56.30(Δραστηριότητες παροχής ποτών , με εξαίρεση τις δραστηριότητες που 

αφορούν διανομή προϊόντων και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα) κωδικός ο 

οποίος περιλαμβάνεται στο παράρτημα με τους ΚΑΔ των πληττόμενων επιχειρήσεων, για την 

προαιρετική απαλλαγή μισθώματος μηνός Οκτωβρίου 2020. 

Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι ο κ. Κασάπης Θεοδόσιος, μισθώνει το ως άνω δημοτικό 

κατάστημα, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.  9676/22-06-2015, καταβάλει δε ετήσιο μίσθωμα 

ποσού 1.201,00€. Το συμφωνητικό έχει λήξει από 22/06/2019 καθώς όμως ο κ. Κασάπης 

παραμένει στο ακίνητο και σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 1126/04-02-2020 γνωμοδότησή του 

«όσον αφορά το διάστημα που θα διαρρεύσει από την λήξη των μισθώσεων μέχρι την απόδοσή 

τους, οι μισθωτές οφείλουν αποζημίωση χρήσης ίση με τα καταβαλλόμενα μισθώματα», ο 

μισθωτής χρεώνεται το ποσό του μισθώματος. 

Σε συνέχεια των ανωτέρων παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης, για την απαλλαγή 

καταβολής μέρος του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Οκτώβριο, η οποία δεν μπορεί να 

είναι μικρότερη από  το  30%  του συνολικού  μισθώματος.  

Εξυπακούεται ότι για την εφαρμογή της ως άνω συμφωνίας απαιτείται η καταβολή του  
μειωμένου  τουλάχιστον κ ατά  30% μισθώματος εντός των συμφωνημένων  προθεσμιών.  

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι, σε αποδοχή του αιτήματος περί μείωσης ενοικίου, η σχετική 

συμφωνία πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθεί ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ (Taxis net) έως 

31-12-2020, σύμφωνα με την αριθμ. Α.1253/20-11-2020 απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ. 
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Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφαση..»  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την αριθμ.πρωτ. 14708/23-

12-2020 επιστολή του Δημάρχου η οποία έχει ως εξής: 
«…ΘΕΜΑ: Εισηγητικό σημείωμα αναφορικά με το 7Ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης της 26ης 

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. 14594/21-12-2020 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.  

Σε συνέχεια της  ανωτέρω σχετικής εισήγησης που αφορά στην προαιρετική μείωση 

μισθώματος μηνός Οκτωβρίου δημοτικού αναψυκτηρίου στην Κοινότητα Φτελιάς Δήμου 

Δοξάτου και λαμβάνοντας υπόψη τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις καθώς και την δύσκολη 

οικονομικά συγκυρία που διανύουμε λόγω covid-19, προτείνουμε τη μείωση του μισθώματος σε 

ποσοστό 50%.   

Θεωρώ ότι είναι μία μείωση η οποία  εξυπηρετεί τον μισθωτή του συγκεκριμένου 

ακινήτου  του Δήμου αλλά λαμβάνει υπόψη και τις λειτουργικές ανάγκες του Δήμου μας…» 

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), έτσι όπως αυτό 

τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 

Α΄93)  και  τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7-6-2010): 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-

πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του 

άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018), τροποποιήθηκε με 

τις διατάξεις των άρθρων 177 και 184 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ του Ν. 4635/2019 

(ΦΕΚ167/Α΄/30-10-2019), του άρθρου 114 του Ν. 4623/2019, και του άρθρου 

10 του Ν. 4674/2020. 

3. Την αριθμ.πρωτ. 426/77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών με θέμα: «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των 

δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της 

διάδοσης της πανδημίας» (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4).  

4. Την ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 

5. Την αριθμ.πρωτ. 14708/23-12-2020 επιστολή του Δημάρχου.   

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Με ψήφους 14 υπέρ της εισήγησης του Δημάρχου,  

Εγκρίνει την μείωση μισθώματος μηνός Οκτωβρίου δημοτικού καταστήματος το 

οποίο βρίσκεται στην Κοινότητα της Φτελιάς, το οποίο μισθώνεται από τον κο 

Κασάπη Θεοδόσιο  κατά ποσοστό 50%, στο πλαίσιο λήψης μέτρων ελάφρυνσης 

επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από τη λήψη των μέτρων για την αντιμετώπιση της 

πανδημίας από τον  COVID – 19.  

Εξουσιοδοτεί τις αρμόδιες υπηρεσίες για όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την 

υλοποίηση της παρούσης απόφασης.  

Οι κ.κ. Δαλακάκης, Ζεκερίδης, Ζουμπούλογλου, Ιωάννου, Κρικοπούλου, Κρυωνίδης, 

Μουλιστάνος, Μιχαηλίδου, Εμμανουηλίδου, Παπαδόπουλος, Χαλκίδης (11) ψήφισαν 

υπέρ της μείωσης του μισθώματος κατά ποσοστό 80%.  

Παρών δήλωσε ο κ. Στάντζιος Πασχάλης (1) . 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 216/28-12-2020. 

Σε απόδειξη συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ                        

                             ΜΕΛΗ 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ 
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