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ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 7/2021 ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο
ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο
Αξηζ. Απφθαζεο : 46/2021
ΠΔΡΙΛΗΦΗ

«Έγθξηζε απαιιαγήο - κείσζεο ηεο ππνρξέσζεο
θαηαβνιήο 100% επί ησλ ζπλνιηθψλ κηζζσκάησλ
κελφο Ηαλνπαξίνπ 2021 θαη ησλ ζρεηηθψλ
πξνζαπμήζεσλ δεκνηηθψλ αθηλήησλ θαη δηαγξαθή
ησλ αληίζηνηρσλ πνζψλ».
Πηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ)
ζήκεξα ζηηο 3 ηνπ κήλα Καξηίνπ ηνπ έηνπο 2021, εκέξα Ρεηάξηε θαη ψξα 9.30 π.κ.
ζπλήιζε κέζσ ηειεδηάζθεςεο ζε ηαθηηθή Ππλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο ΞΛΞ (ΦΔΘ 55 η. Α΄/11-3-2020) πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 2
ηνπ Λ. 4682/2020, θαζψο θαη απηέο ηεο αξηζ. 32 θαη ησλ ινηπψλ ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ
ηνπ Ξ.ΔΠ. ζηα πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή ηεο δηαζπνξάο ηνπ
θνξσλντνχ ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο
κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 4086/7/26-2-2021 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη
Ξξνέδξνπ απηήο θ. Ησάλλε Βνχξνπ, πνπ επηδφζεθε λνκφηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά
θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
75 ηνπ Λ.3852/10, παξηζηακέλνπ σο γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνχ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ
θ. Ξιέζζα Θσλ/λνπ κε βαζκφ Α΄.
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Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, γηαηί απφ ηα ελλέα (9) κέιε ηεο
Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :
ΠΑΡΟΝΣΔ
1) Βνχξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Ξξφεδξνο 2) Ράθαο Ζιίαο, Αληηπξφεδξνο 3)
Θνπηζάθεο Κηραήι 4) Ξαπαθψζηα Αλζή 5) Κπεξδέζεο Πππξίδσλ 6)
Γξεηδειηάο Ξαληειήο 7) Ρνκπνχινγινπ Θσλζηαληίλνο θαη 8) Δκκαλνπήι
Γαλάε, αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «ΓΛΑΚΖ
ΞΝΙΗΡΥΛ».
ΑΠΟΝΣΔ
1) Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο θαη 2) Πεξεηάθεο Ληθφιανο, νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ,
αλ θαη λφκηκα θιεηεχζεθαλ, έρνληαο ελεκεξψζεη ζρεηηθά.
Ν θ. Ξξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη
εηζεγνχκελνο ην 3ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε :
Θπξίεο θαη Θχξηνη Ππλάδειθνη,
Θέησ ππφςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 3364/17-2-2021 εηζήγεζε ηνπ Ρκήκαηνο Δζφδσλ
θαη Γηαρείξηζεο Ξεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ επί ηνπ ζέκαηνο:

Θέκα: Έγθξηζε απαιιαγήο ηεο ππνρξέωζεο θαηαβνιήο ηνπ 100% ηωλ
κηζζωκάηωλ κελόο Ιαλνπαξίνπ 2021, ζύκθωλα κε ην Ν.4772/2021 (ΦΔΚ
17α/05.02.2011) θαζώο θαη ηωλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεωλ θαη δηαγξαθή
ηωλ αληίζηνηρωλ πνζώλ.
Ξαξαθαινχκε ζε επφκελε ζπλεδξίαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζχκθσλα
κε ην άξζξν 174 ηνπ Λ. 3463/06 φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 3 παξ.1
πεξ. 1 ππνπεξ. ki ηνπ Λ.4623/2019θαη ζχκθσλα κε:
1. Ρν άξζ. 2 παξ. 1 ηεο απφ 20.03.2020 ΞΛΞ (ΦΔΘ 68Α/20.03.2020) πεξί
κείσζεο κηζζψκαηνο επαγγεικαηηθψλ κηζζψζεσλ θαη κηζζψζεσλ θχξηαο
θαηνηθίαο γηα ηνπο κήλεο Κάξηην θαη Απξίιην 2020
2. Ρελ 187/2020 (ΑΓΑ: ΤΝΜΡ46ΚΥ0Η-8Η6) Απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο πεξί έγθξηζεο απαιιαγήο –
κείσζεο ηεο ππνρξέσζεο θαηαβνιήο 40% επί ησλ ζπλνιηθψλ κηζζσκάησλ
κελψλ Καξηίνπ έσο Απγνχζηνπ 2020 θαη ησλ ζρεηηθψλ πξνζαπμήζεσλ
δεκνηηθψλ αθηλήησλ θαη δηαγξαθήο ησλ αληίζηνηρσλ πνζψλ
3. Ρελ 195/2020 (ΑΓΑ: 6ΔΝ146ΚΥ0Η-Ι0Κ)Απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο πεξί έγθξηζεο απαιιαγήο –
κείσζεο ηεο ππνρξέσζεο θαηαβνιήο 40% επί ησλ ζπλνιηθψλ κηζζσκάησλ
κελψλ Καξηίνπ έσο Απγνχζηνπ 2020 θαη ησλ ζρεηηθψλ πξνζαπμήζεσλ
δεκνηηθψλ αθηλήησλ θαη δηαγξαθήο ησλ αληίζηνηρσλ πνζψλ
4. Ρελ 211/2020 (ΑΓΑ: 6ΔΝ146ΚΥ0Η-Ι0Κ)Απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο πεξί έγθξηζεο απαιιαγήο –
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κείσζεο ηεο ππνρξέσζεο θαηαβνιήο 40% επί ησλ ζπλνιηθψλ κηζζσκάησλ
κελφο Πεπηεκβξίνπ 2020 θαη ησλ ζρεηηθψλ πξνζαπμήζεσλ δεκνηηθψλ
αθηλήησλ θαη δηαγξαθήο ησλ αληίζηνηρσλ πνζψλ
5. Ρελ 263/2020 (ΑΓΑ: 6ΔΠ846ΚΥ0Η-ΡΒΣ)Απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο πεξί έγθξηζεο απαιιαγήο –
κείσζεο ηεο ππνρξέσζεο θαηαβνιήο 40% επί ησλ ζπλνιηθψλ κηζζσκάησλ
κελψλ Νθησβξίνπ – Λνεκβξίνπ 2020 θαη ησλ ζρεηηθψλ πξνζαπμήζεσλ
δεκνηηθψλ αθηλήησλ θαη δηαγξαθήο ησλ αληίζηνηρσλ πνζψλ
6. Ρελ 306/2020 (ΑΓΑ: Τ3ΝΔ46ΚΥ0Η-ΕΜ6)Απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο πεξί έγθξηζεο απαιιαγήο –
κείσζεο ηεο ππνρξέσζεο θαηαβνιήο 40% επί ησλ ζπλνιηθψλ κηζζσκάησλ
κελφο Λνεκβξίνπ 2020 θαη ησλ ζρεηηθψλ πξνζαπμήζεσλ δεκνηηθψλ αθηλήησλ
θαη δηαγξαθήο ησλ αληίζηνηρσλ πνζψλ
7. Ρελ 3/2021 (ΑΓΑ: Τ6Γ446ΚΥ0Η-Ι7Β)Απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο πεξί έγθξηζεο απαιιαγήο –
κείσζεο ηεο ππνρξέσζεο θαηαβνιήο 40% επί ησλ ζπλνιηθψλ κηζζσκάησλ
κελφο Γεθεκβξίνπ 2020 θαη ησλ ζρεηηθψλ πξνζαπμήζεσλ δεκνηηθψλ
αθηλήησλ θαη δηαγξαθήο ησλ αληίζηνηρσλ πνζψλ
8. Ρν άξζξ. 33 παξ. 7 & 8α ηνπ Λ. 4753/2020 (ΦΔΘ 227α/18.11.2020) πεξί
επέθηαζεο ηεο κείσζεο κηζζψκαηνο επαγγεικαηηθψλ κηζζψζεσλ.
9. Ρν άξζξ. 1 παξ. 1 & 2 ηεο ππ’ αξηζ. Α 1253 Απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηή ηεο
Α.Α.Γ.Δ. πεξί ηξνπνπνίεζεο ηεο ΞΝΙ. 1162/2018 (Β’3579).
10. Ρν άξζξ. 26 ηνπ Λ. 4772/2021 (ΦΔΘ 17α/05.02.2021) πεξί Γηελέξγεηαο
Γεληθψλ Απνγξαθψλ έηνπο 2021 απφ ηελ Διιεληθή Πηαηηζηηθή Αξρή,
επείγνπζεο ξπζκίζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο παλδεκίαο
ηνπ θνξσλντνχ COVID-19, επείγνπζεο δεκνζηνλνκηθέο θαη θνξνινγηθέο
ξπζκίζεηο θαη άιιεο δηαηάμεηο, ζχκθσλα κε ην νπνίν «Πην δεχηεξν άξζξν ηεο

απφ 20.3.2020 Ξξάμεο Λνκνζεηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ (Α΄ 68), ε νπνία θπξψζεθε
κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 4683/2020 (Α΄ 83), πξνζηίζεηαη παξ. 10 σο εμήο: «10.
Δηδηθά γηα ηνπο κήλεο Ηαλνπάξην θαη Φεβξνπάξην 2021, ν κηζζσηήο
επαγγεικαηηθήο κίζζσζεο πξνο εγθαηάζηαζε επηρείξεζεο, γηα ηελ νπνία
έρνπλ ιεθζεί εηδηθά θαη έθηαθηα κέηξα πεξί αλαζηνιήο ή πξνζσξηλήο
απαγφξεπζεο ιεηηνπξγίαο γηα πξνιεπηηθνχο ή θαηαζηαιηηθνχο ιφγνπο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηνλ θνξσλντφ COVID-19 ή ε νπνία πιήηηεηαη νηθνλνκηθά ιφγσ
ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19, απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε
θαηαβνιήο ηνπ ζπλνιηθνχ κηζζψκαηνο, θαηά παξέθθιηζε ησλ θείκελσλ
δηαηάμεσλ πεξί κηζζψζεσλ θαη ηνπ πνζνζηνχ κείσζεο ηεο παξ. 8, ζχκθσλα
κε ηα νξηδφκελα ζην δεχηεξν θαη ην ηξίην εδάθην ηεο παξ. 1. Κε απφθαζε
ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο
Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Α.Α.Γ.Δ.), πξνζδηνξίδνληαη νη
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πιεγείζεο επηρεηξήζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αλά θιάδν θαη αλά κήλα,
θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο.»
Ξαξαθαινχκε γηα ηελ έγθξηζε ηεο απαιιαγήο ηεο ππνρξέσζεο
θαηαβνιήο ηνπ ζπλνιηθνχ κηζζψκαηνο κελφο Ηαλνπαξίνπ 2021 θαη ησλ
ζρεηηθψλ πξνζαπμήζεσλ, δεκνηηθψλ αθηλήησλ πνπ εθκηζζψλεη ν Γήκνο Λέαο
Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο ζε κηζζσηέο επαγγεικαηηθήο κίζζσζεο γηα
ηηο νπνίεο έρνπλ ιεθζεί εηδηθά θαη έθηαθηα κέηξα πεξί αλαζηνιήο ή
πξνζσξηλήο απαγφξεπζεο ιεηηνπξγίαο γηα πξνιεπηηθνχο ή θαηαζηαιηηθνχο
ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θνξσλντφ COVID-19,θαηά παξέθθιηζε ησλ
θείκελσλ δηαηάμεσλ πεξί κηζζψζεσλ, ζχκθσλα κε ην άξζ. 2 ηεο απφ 20-032020 ΞΛΞ (ΦΔΘ 68Α) πνπ θπξψζεθε κε ην άξζ. 1 ηνπ Λ.4683/2020 (ΦΔΘ
83Α)θαη ηηο παξ. 1 θαη 3 ηνπ άξζ. 4 θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζ. 15 ηνπ
Λ.4690/2020 (ΦΔΘ 104Α) θαη ηεο απφθαζεο ηνπ θππνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ Α.
1164/2020 (ΦΔΘ 2867Β) θαη ηε δηαγξαθή ησλ αληίζηνηρσλ πνζψλ ζχκθσλα
κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα:
ΠΙΝΑΚΑ Ι.: ΠΟΑ ΜΔΙΧΔΧΝ ΜΙΘΧΜΑΣΧΝ ΛΟΓΧ COVID-19
ΓΙΑ ΣΟ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2021
ΜΔΙΧΗ
ΔΝΟΙΚΙΟΤ

ΥΑΡΣ/ΜΟ

1

7.575,00

24/01/2123/02/21

1

ΖΟΥΓΔΗΝ

02/01/2101/02/21

ΓΑΓΘΙΖ ΚΑΟΗΑ

ΟΝΓΝ &
ΔΙ.
ΒΔΛΗΕΔΙΝ
Λ.Φ

ΞΟΝΞΝ

5

ΣΑΡΕΖΓΖΚΖΡΟΗΝ
ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ

ΓΔΘΔΙΔΗΑΠ
154

6

ΘΝΒΔΙΖΠ
ΘΥΛ/ΛΝΠ

ΚΑΛΓΖΙΑΟΑ
1

Α/Α

ΔΚΜΙΘΧΣΗ

ΓΙΔΤΘΤΝΗ

ΔΙΓΟ

ΓΙΑΣΗΜΑ

ΜΗΝΔ

ΟΓΑ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ

1

ΘΝΟΖ ΓΖΚΖΡΟΑ

ΘΝΗΚΖΡΖΟΗΝ
Λ.Φ

ΘΙΗΘΔΗΝ

08/01/2107/02/21

227,25

45,45

ΓΗΞΙ. Β16551657/19

2

ΘΝΒΔΙΖΠ
ΘΥΛ/ΛΝΠ

ΡΟΥΑΓΝΠ &
ΚΑΛΓΖΙΑΟΑ
Λ.Φ.

ΘΑΦΔΛΔΗΝ

384,25

11,53

2,31

Σ.Θ. 4,5,6/21

3

WEST STREET
O.E.

ΓΔΘΔΙΔΗΑΠ
41 Λ.Σ.

1

780,82

23,42

4,68

Σ.Θ. 10,11,12/21

4

10/01/2109/02/21

1

285,60

8,57

1,71

Σ.Θ. 7,8,9/21

ΠΗΛΔ
ΑΙΠΝΠ

01/01/2131/01/21

1

833,33

25,00

5,00

Σ.Θ. 64,65,66/21

ΘΝΟΔΗΝ

26/01/2125/02/21

1

168,90

5,07

1,01

Σ.Θ. 1,2,3/21

10.027,90

300,84

60,16

ΤΝΟΛΟ:

Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ
ηεο Ν.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην
αξηζ. 7/2021 Ξξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο. Πηε ζπλέρεηα ν θ. Ξξφεδξνο θάιεζε ηελ Ν.Δ.
λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Ζ Ν.Δ., αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Ξξνέδξνπ, είδε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 72 παξ. 1 ηνπ Λ. 3852/10, φπσο ηζρχεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ απφ απηέο
ηεο πεξίπη.θ.i. ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ.4623/19 θαη εθ λένπ απφ απηέο ηνπ
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άξζξνπ 40 παξ. 1 ηνπ Λ. 4735/20, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 174 παξ. 1δ ηνπ
Γ.&Θ.Θψδηθα (Λ. 3463/06), θαζψο επίζεο:
1. Ρν άξζ. 2 παξ. 1 ηεο απφ 20.03.2020 ΞΛΞ (ΦΔΘ 68Α/20.03.2020) πεξί
κείσζεο κηζζψκαηνο επαγγεικαηηθψλ κηζζψζεσλ θαη κηζζψζεσλ θχξηαο
θαηνηθίαο γηα ηνπο κήλεο Κάξηην θαη Απξίιην 2020
2. Ρελ 187/2020 (ΑΓΑ: ΤΝΜΡ46ΚΥ0Η-8Η6) Απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο πεξί έγθξηζεο απαιιαγήο –
κείσζεο ηεο ππνρξέσζεο θαηαβνιήο 40% επί ησλ ζπλνιηθψλ κηζζσκάησλ
κελψλ Καξηίνπ έσο Απγνχζηνπ 2020 θαη ησλ ζρεηηθψλ πξνζαπμήζεσλ
δεκνηηθψλ αθηλήησλ θαη δηαγξαθήο ησλ αληίζηνηρσλ πνζψλ
3. Ρελ 195/2020 (ΑΓΑ: 6ΔΝ146ΚΥ0Η-Ι0Κ)Απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο πεξί έγθξηζεο απαιιαγήο –
κείσζεο ηεο ππνρξέσζεο θαηαβνιήο 40% επί ησλ ζπλνιηθψλ κηζζσκάησλ
κελψλ Καξηίνπ έσο Απγνχζηνπ 2020 θαη ησλ ζρεηηθψλ πξνζαπμήζεσλ
δεκνηηθψλ αθηλήησλ θαη δηαγξαθήο ησλ αληίζηνηρσλ πνζψλ
4. Ρελ 211/2020 (ΑΓΑ: 6ΔΝ146ΚΥ0Η-Ι0Κ)Απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο πεξί έγθξηζεο απαιιαγήο –
κείσζεο ηεο ππνρξέσζεο θαηαβνιήο 40% επί ησλ ζπλνιηθψλ κηζζσκάησλ
κελφο Πεπηεκβξίνπ 2020 θαη ησλ ζρεηηθψλ πξνζαπμήζεσλ δεκνηηθψλ
αθηλήησλ θαη δηαγξαθήο ησλ αληίζηνηρσλ πνζψλ
5. Ρελ 263/2020 (ΑΓΑ: 6ΔΠ846ΚΥ0Η-ΡΒΣ)Απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο πεξί έγθξηζεο απαιιαγήο –
κείσζεο ηεο ππνρξέσζεο θαηαβνιήο 40% επί ησλ ζπλνιηθψλ κηζζσκάησλ
κελψλ Νθησβξίνπ – Λνεκβξίνπ 2020 θαη ησλ ζρεηηθψλ πξνζαπμήζεσλ
δεκνηηθψλ αθηλήησλ θαη δηαγξαθήο ησλ αληίζηνηρσλ πνζψλ
6. Ρελ 306/2020 (ΑΓΑ: Τ3ΝΔ46ΚΥ0Η-ΕΜ6)Απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο πεξί έγθξηζεο απαιιαγήο –
κείσζεο ηεο ππνρξέσζεο θαηαβνιήο 40% επί ησλ ζπλνιηθψλ κηζζσκάησλ
κελφο Λνεκβξίνπ 2020 θαη ησλ ζρεηηθψλ πξνζαπμήζεσλ δεκνηηθψλ αθηλήησλ
θαη δηαγξαθήο ησλ αληίζηνηρσλ πνζψλ
7. Ρελ 3/2021 (ΑΓΑ: Τ6Γ446ΚΥ0Η-Ι7Β)Απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο πεξί έγθξηζεο απαιιαγήο –
κείσζεο ηεο ππνρξέσζεο θαηαβνιήο 40% επί ησλ ζπλνιηθψλ κηζζσκάησλ
κελφο Γεθεκβξίνπ 2020 θαη ησλ ζρεηηθψλ πξνζαπμήζεσλ δεκνηηθψλ
αθηλήησλ θαη δηαγξαθήο ησλ αληίζηνηρσλ πνζψλ
8. Ρν άξζξ. 33 παξ. 7 & 8α ηνπ Λ. 4753/2020 (ΦΔΘ 227α/18.11.2020) πεξί
επέθηαζεο ηεο κείσζεο κηζζψκαηνο επαγγεικαηηθψλ κηζζψζεσλ.
9. Ρν άξζξ. 1 παξ. 1 & 2 ηεο ππ’ αξηζ. Α 1253 Απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηή ηεο
Α.Α.Γ.Δ. πεξί ηξνπνπνίεζεο ηεο ΞΝΙ. 1162/2018 (Β’3579).
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10. Ρν άξζξ. 26 ηνπ Λ. 4772/2021 (ΦΔΘ 17α/05.02.2021) πεξί Γηελέξγεηαο
Γεληθψλ Απνγξαθψλ έηνπο 2021 απφ ηελ Διιεληθή Πηαηηζηηθή Αξρή,
επείγνπζεο ξπζκίζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο παλδεκίαο
ηνπ θνξσλντνχ COVID-19, επείγνπζεο δεκνζηνλνκηθέο θαη θνξνινγηθέο
ξπζκίζεηο θαη άιιεο δηαηάμεηο, ζχκθσλα κε ην νπνίν «Πην δεχηεξν άξζξν ηεο

απφ 20.3.2020 Ξξάμεο Λνκνζεηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ (Α΄ 68), ε νπνία θπξψζεθε
κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 4683/2020 (Α΄ 83), πξνζηίζεηαη παξ. 10 σο εμήο: «10.
Δηδηθά γηα ηνπο κήλεο Ηαλνπάξην θαη Φεβξνπάξην 2021, ν κηζζσηήο
επαγγεικαηηθήο κίζζσζεο πξνο εγθαηάζηαζε επηρείξεζεο, γηα ηελ νπνία
έρνπλ ιεθζεί εηδηθά θαη έθηαθηα κέηξα πεξί αλαζηνιήο ή πξνζσξηλήο
απαγφξεπζεο ιεηηνπξγίαο γηα πξνιεπηηθνχο ή θαηαζηαιηηθνχο ιφγνπο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηνλ θνξσλντφ COVID-19 ή ε νπνία πιήηηεηαη νηθνλνκηθά ιφγσ
ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19, απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε
θαηαβνιήο ηνπ ζπλνιηθνχ κηζζψκαηνο, θαηά παξέθθιηζε ησλ θείκελσλ
δηαηάμεσλ πεξί κηζζψζεσλ θαη ηνπ πνζνζηνχ κείσζεο ηεο παξ. 8, ζχκθσλα
κε ηα νξηδφκελα ζην δεχηεξν θαη ην ηξίην εδάθην ηεο παξ. 1. Κε απφθαζε
ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο
Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Α.Α.Γ.Δ.), πξνζδηνξίδνληαη νη
πιεγείζεο επηρεηξήζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αλά θιάδν θαη αλά κήλα,
θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο.»
θαη φια ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ ηέζεθαλ ππφςε ηεο,
Απνθαζίδεη

νκόθωλα

Δγθξίλεη ηελ απαιιαγή - κείωζε ηεο ππνρξέσζεο θαηαβνιήο

ηνπ ζπλνιηθνχ

κηζζψκαηνο κελφο Ιαλνπαξίνπ έηνπο 2021 θαη ησλ ζρεηηθψλ πξνζαπμήζεσλ
δεκνηηθψλ αθηλήησλ πνπ εθκηζζψλεη ν Γήκνο Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο
ζε κηζζσηέο επαγγεικαηηθήο κίζζσζεο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ ιεθζεί εηδηθά θαη έθηαθηα
κέηξα πεξί αλαζηνιήο ή πξνζσξηλήο απαγφξεπζεο ιεηηνπξγίαο γηα πξνιεπηηθνχο ή
θαηαζηαιηηθνχο ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θνξσλντφ COVID-19, θαηά
παξέθθιηζε ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ πεξί κηζζψζεσλ, ζχκθσλα κε ην άξζ. 2 ηεο απφ
20-03-2020 ΞΛΞ (ΦΔΘ 68Α) πνπ θπξψζεθε κε ην άξζ. 1 ηνπ Λ.4683/2020 (ΦΔΘ
83Α)θαη ηηο παξ. 1 θαη 3 ηνπ άξζ. 4 θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζ. 15 ηνπ Λ.4690/2020
(ΦΔΘ 104Α) θαη ηεο απφθαζεο ηνπ θππνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ Α. 1164/2020 (ΦΔΘ
2867Β) θαζψο θαη ηε δηαγξαθή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 174 ηνπ Λ. 3463/06, φπσο
απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 3 παξ.1 πεξ. 1 ππνπεξ. ki ηνπ Λ.4623/2019 θαη εθ
λένπ απφ ην άξζξν 40 παξ. 1 ηνπ Λ. 4735/20 ησλ αληίζηνηρσλ πνζψλ κεηά ησλ
πξνζαπμήζεσλ απηψλ απφ ηνπο ζρεηηθνχο βεβαησηηθνχο θαηαιφγνπο, ζχκθσλα κε
ηνλ παξαθάησ πίλαθα:
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ΠΙΝΑΚΑ Ι.: ΠΟΑ ΜΔΙΧΔΧΝ ΜΙΘΧΜΑΣΧΝ ΛΟΓΧ COVID-19
ΓΙΑ ΣΟ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2021

ΜΔΙΧΗ
ΔΝΟΙΚΙΟΤ

ΥΑΡΣ/ΜΟ

1

7.575,00

24/01/2123/02/21

1

ΖΟΥΓΔΗΝ

02/01/2101/02/21

ΓΑΓΘΙΖ ΚΑΟΗΑ

ΟΝΓΝ &
ΔΙ.
ΒΔΛΗΕΔΙΝ
Λ.Φ

ΞΟΝΞΝ

5

ΣΑΡΕΖΓΖΚΖΡΟΗΝ
ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ

ΓΔΘΔΙΔΗΑΠ
154

6

ΘΝΒΔΙΖΠ
ΘΥΛ/ΛΝΠ

ΚΑΛΓΖΙΑΟΑ
1

Α/Α

ΔΚΜΙΘΧΣΗ

ΓΙΔΤΘΤΝΗ

ΔΙΓΟ

ΓΙΑΣΗΜΑ

ΜΗΝΔ

ΟΓΑ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ

1

ΘΝΟΖ ΓΖΚΖΡΟΑ

ΘΝΗΚΖΡΖΟΗΝ
Λ.Φ

ΘΙΗΘΔΗΝ

08/01/2107/02/21

227,25

45,45

ΓΗΞΙ. Β16551657/19

2

ΘΝΒΔΙΖΠ
ΘΥΛ/ΛΝΠ

ΡΟΥΑΓΝΠ &
ΚΑΛΓΖΙΑΟΑ
Λ.Φ.

ΘΑΦΔΛΔΗΝ

384,25

11,53

2,31

Σ.Θ. 4,5,6/21

3

WEST STREET
O.E.

ΓΔΘΔΙΔΗΑΠ
41 Λ.Σ.

1

780,82

23,42

4,68

Σ.Θ. 10,11,12/21

4

10/01/2109/02/21

1

285,60

8,57

1,71

Σ.Θ. 7,8,9/21

ΠΗΛΔ
ΑΙΠΝΠ

01/01/2131/01/21

1

833,33

25,00

5,00

Σ.Θ. 64,65,66/21

ΘΝΟΔΗΝ

26/01/2125/02/21

1

168,90

5,07

1,01

Σ.Θ. 1,2,3/21

10.027,90

300,84

60,16

ΤΝΟΛΟ:

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 46/2021
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:
Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ
(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο)
ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ

ΡΑ ΚΔΙΖ

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΙΧΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ζ πεχζπλε ηεο πεξεζίαο
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Ξξσηνθφιινπ
Ιεβαληή Δκκαλνιία
Δζωηεξηθή Γηαλνκή :
-

Ρκήκα Δζφδσλ θαη Γηαρείξηζεο Ξεξηνπζίαο
Αληηδήκαξρν Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
Γ/λζε Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ
Ρκήκα Ξξνυπνινγηζκνχ, Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηθψλ πνζέζεσλ
Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ
Ρκήκα Ρακείνπ
Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθψλ Νξγάλσλ

