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Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 

Από το πρακτικό 12 της  29/09/2020 

       

Αριθμ.Απόφασης  159/2020 

                                                                                        ΠΕΡΙΛΗΨΗ                                                                         

Τροποποίηση της αριθμ. 104/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου στο μέρος που 

αφορά την ημερομηνία  λήξης για την απαλλαγή καταβολής ενοικίου σε όσα δημοτικά 

ακίνητα στεγάζονται επιχειρήσεις που πλήττονται από τα μέτρα για τον COVID-19 και 

προαιρετική μείωση μισθώματος κατά τους μήνες Οκτώβριο-Νοέμβριο και Δεκέμβριο του  

2020 

Στη Νίκαια και στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ σήμερα στις 29 του μηνός 

Σεπτεμβρίου  του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη  και ώρα 19.30 συνήλθε το Δημοτικό 

Συμβούλιο Κιλελέρ  σε συνεδρίαση ύστερα από την αριθμ. 21624/2020 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που δόθηκε στον καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους   

και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου κατόπιν των όσων προβλέπονται από το 

άρθρο 67 παρ.5 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του ν. 4555/2018, β. το 

άρθρο 10 παρ. 1 της από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα 

μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της 

ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του(άρθρο 10) (ΦΕΚ Α΄ 55) και  γ. την με αρ. πρωτ. 

18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, 

ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ  

Αφού διαπιστώθηκε πως υπάρχει η νόμιμη απαρτία δηλαδή:        
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                       ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.- Βαρδακούλης Αχιλλεύς 1. Νανούλης Θεοφάνης 

2.- Χλιάπη Γκουνιαρούδη Βασιλική 2.- Ρεντζιάς Αντώνιος 

3.- Καλέτσιος Σπυρίδων 3.- Πινάκα Ιωάννα 

4.- Χατζούλης Αχιλλέας 4.Μακρόπουλος Αθανάσιος 

5.- Χατζηκωνσταντίνου Κων/νος  

6.- Χονδρονάσιος Αλέξανδρος  

7.- Κουκούτσης Ιωάννης  

8. Χατζούλης Χρήστος  

9. Νταφόπουλος Σωτήριος  

10. Φιλιππούλης Κων/νος  

11.- Μπακαλόπουλος Ιωάννης  

12. Ζωιοπούλου Χριστοδουλου Ελένη  

13- Τσινούλης Τριαντάφυλλος  

14. Μούσιος Αθανάσιος  

15. Ακριβούλης Γεώργιος  

16. Ανυφαντή-Οικονόμου Ζωή  

17.- Χατζούλης Βασίλειος  
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18.Ζαχαριάς Ιωάννης  

19.Φασφαλής Αντώνιος  

20. Μούσιος Απόστολος  

21.-.Καρυούδης Γεώργιος  

22.Αγγελουσόπουλος Αθανάσιος  

23.Σταμουλάκης Βασίλειος  

Επίσης δήλωσαν τηλεφωνικά συμμετοχή όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων.  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αθανάσιος Γ. Νασιακόπουλος 

Επίσης παρίσταντο και ο Τσιγάρας Αθανάσιος και Βησσαρόπουλος Βασίλειος  υπάλληλοι του 

Δήμου υπεύθυνοι για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αναφερόμενος στο 5 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο ο οποίος ανέφερε ότι: 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 117 Α'/15-9-2020 και τα ειδικά μέτρα που ελήφθησαν από την Πολιτεία και 

αφορούσαν την αναστολή ή την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας για προληπτικούς και  

κατασταλτικούς λόγους και σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, συνεχίζουν και 

απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος οι μισθωτές 

ακινήτων που επλήγησαν από αυτά.      

 Συγκεκριμένα  για τους μήνες από τον Ιούλιο έως και το Σεπτέμβριο του 2020 και  κατά 

παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων των ακινήτων, απαλλάσσονται όσοι 

μισθωτές αναφέρονται στους συγκεκριμένους κλάδους που καθορίζονται με υπουργικές αποφάσεις 

όπως π.χ. στον κλάδο της εστίασης, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 4722/2020. 

Στον ίδιο νόμο και συγκεκριμένα στο άρθρο 4 παρ. 1 αναφέρεται:  "ότι ο μισθωτής  

επαγγελματικής μίσθωσης... δύναται να απαλλαγεί από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού 

μισθώματος, το οποίο   δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 30% του συνολικού μισθώματος για 

του μήνες κατά τους οποίους πλήττεται, αρχής γενομένης από τον μήνα Σεπτέμβριο και το 

αργότερο έως το μήνα Δεκέμβριο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1" . 

Παρακαλούμε όπως: 

 α) τροποποιήσετε την απόφαση 104/2020 στο μέρος που αφορά την απαλλαγή του ενοικίου κατά 

40% σε όσα δημοτικά ακίνητα στεγάζονται επιχειρήσεις που πλήττονται από τα μέτρα για τον 

κορωνοϊό COVID-19 που έληξε στις 30-6-2020 παρατείνοντας την απαλλαγή για τους μήνες 

Ιούλιο-Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020. 

β) Αφού λάβετε υπόψη το αναφερόμενο στην τρίτη παράγραφο του παρόντος εγγράφου, ότι δηλαδή 

για την απαλλαγή της υποχρέωσης καταβολής του συνολικού  μισθώματος καθώς και το ποσοστό 

αυτής, για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο 2020 καθώς εναπόκεινται στην διακριτική 

ευχέρεια του εκμισθωτή δηλαδή του Δήμου Κιλελέρ να αποφασίσετε αν θα ισχύσει η απαλλαγή 

και για τους παραπάνω μήνες και σε θετική απόφαση να ορίσετε το ποσοστό της απαλλαγής 

το οποίο   δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 30% του συνολικού μισθώματος για του 

μήνες κατά τους οποίους πλήττεται και το αργότερο μέχρι τον Δεκέμβριο 2020. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου, έλαβε υπόψη του τις διατάξεις 

των παραπάνω νόμων, το άρθρο 65 του ν. 3852/2010 και μετά διαλογική συζήτηση 

 

                                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1.-ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ την αριθμ.104/2020 απόφασή του στο μέρος που αφορά την απαλλαγή του 

ενοικίου κατά 40% σε όσα δημοτικά ακίνητα στεγάζονται επιχειρήσεις που πλήττονται από τα 

μέτρα για τον κορωνοϊό COVID-19 που έληξε στις 30-6-2020 παρατείνοντας την απαλλαγή για 

τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020. 
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2.- ΕΓΚΡΙΝΕΙ την ισχύ της απαλλαγής του ενοικίου σε όσα δημοτικά ακίνητα στεγάζονται 

επιχειρήσεις που πλήττονται από τα μέτρα για τον κορωνοϊό COVID-19 και για τους μήνες 

Οκτώβριο-Νοέμβριο και Δεκέμβριο του έτους 2020 κατά  40%. 

 

Ο.Δ.Σ. Σταμουλάκης Βασίλειος προτείνει την πλήρη απαλλαγή των ενοικίων. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 159/2020 

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται:                

 Ο Πρόεδρος                                               Ο Δήμαρχος                                            Τα Μέλη                                                                                

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. 

 

 

 

ΚΑΛΕΤΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
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