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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                          

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 35ης/22-10-2021 κατεπείγουσας συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής Βελβεντού. 

Αριθ. απόφασης: 147/2021 

 

ΘΕΜΑ: Οικονομικές ελαφρύνσεις – διαγραφές οφειλών από μισθώματα 

επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας covid-19. 

 

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 22η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2021, ημέρα 

της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Βελβεντού, συνήλθε σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση (τηλεδιάσκεψη), λόγω 

των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού,  ύστερα από την αριθμ. 

πρωτ. 3255/21-10-2021 έκτακτη πρόσκληση του  Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, 

σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών 

βρέθηκαν παρόντα τα επτά (7): 

 

Παρόντες                                                        Απόντες 

1 Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος   

2 Ζορζοβίλης Ζήνων, Αντιδήμαρχος   

3 Τσέγκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος   

4 Αγγέλης Δημήτριος   

5 Εμμανουήλ Δημήτριος   

6 Καμκούτης Θωμάς   

7 Τέτος Νικόλαος   

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, υπάλληλο του Δήμου 

Βελβεντού, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. 

Ο Πρόεδρος για το δεύτερο κατεπείγον θέμα της συνεδρίασης, απέστειλε 

ηλεκτρονικά στα μέλη την εισήγηση, η οποία ανέφερε τα εξής: 

 Τα πρώτα μέτρα για τον περιορισμό της πανδημίας λήφθηκαν με την από 11-

3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 

και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄) 

 Με την από 20.3.30 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68 

Α΄/20.3.2020) θεσπίστηκαν μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του COVID-19 

όσο και την στήριξη της επιχειρηματικότητας, ιδίως σε τομείς που πλήττονται σε 

πολύ μεγάλο βαθμό και κυρίως σε επιχειρήσεις για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και 

έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας. Ειδικότερα, 

με το 2ο άρθρο παρ. 1 της Π.Ν.Π κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί 

μισθώσεων απαλλάχθηκαν από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού 

μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020 οι μισθωτές επαγγελματικών 

μισθώσεων επιχειρήσεων για τις οποίες λήφθηκαν ειδικά και έκτακτα μέτρα περί 

αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας. Στην συνέχεια με το άρθρο 4 του 

Ν.4690/2020 παρ.1 το άρθρο 2 της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α’68), επεκτάθηκε για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020, για 

τις επιχειρήσεις που τελούσαν υπό καθεστώς αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης 
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λειτουργίας, η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού 

μισθώματος. 

Οι επιχειρήσεις που δικαιούνται αυτή την μείωση καθορίσθηκαν βάσει του ΚΑΔ 

κύριας δραστηριότητας τους σύμφωνα με υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν για 

τον σκοπό αυτό. 

Οι υπουργικές αποφάσεις που καθορίζουν τους ΚΑΔ της κατηγορίας αυτής είναι: 

i. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 17733/12.3.2020 (ΦΕΚ 833 Β'/12.3.2020), «Επιβολή του 

μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας θεάτρων, κινηματογράφων, 

χώρων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, κέντρων διασκέδασης, παιδότοπων, δημοσίων 

και ιδιωτικών γυμναστηρίων, ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων, 

κολυμβητηρίων κλειστών και ανοικτών στο σύνολο της Επικράτειας για το χρονικό 

διάστημα από 13/3/2020 έως και 27/3/2020» 

ii. Απόφαση Υπ. Οικ οικ.19024/2020 - ΦΕΚ 915/Β/17-3-2020 «Επιβολή του 

μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων, στο 

σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 18.3.2020 έως και 31.3.2020, 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19». 

Ακολούθως με το άρθρο 26 του Ν.4683/20 το δικαίωμα μείωσης του μισθώματος 

επεκτάθηκε και σε μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης, των επιχειρήσεων που έχουν 

πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, αλλά μόνο για τον 

μήνα Απρίλιο 2020. 

Οι υπουργικές αποφάσεις που καθορίζουν τους ΚΑΔ της κατηγορίας αυτής είναι: 

• Απόφαση Υπ. Οικ Α.1061/26.03.2020 ΦΕΚ: 1043 Β'/26.03.2020 Καθορισμός 

των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α'), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 

και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του. 

 Στη συνέχεια εκδόθηκε πλήθος Υπουργικών Αποφάσεων για τον 

προσδιορισμό των πληττόμενων επιχειρήσεων για την απαλλαγή από την υποχρέωση 

καταβολής ποσοστού 40% του συνολικού μισθώματος, ανά μήνα και σε σχέση με τον 

χαρακτηρισμό τους ως πληττόμενες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις με αναστολή 

λειτουργίας 

Συγκεκριμένα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 4690/20 (ΦΕΚ 

104/Α') όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.4722/20 (ΦΕΚ 

177/Α’) 

1. «Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την 

οποία έχουν ληφθεί κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2020 ειδικά 

και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για 

προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, 

απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος 

και για τον μήνα Ιούνιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί 

μισθώσεων...» 

 Οι πληγείσες επιχειρήσεις προσδιορίζονται ανά κλάδο και ανά μήνα με 

απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). 

Οι υπουργικές αποφάσεις που καθορίζουν τους ΚΑΔ δραστηριότητας των 

επιχειρήσεων που εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή είναι: 

iii. Απόφαση Υπ. Οικ. Α.1135/09.06.2020 (ΦΕΚ 2219/Β'): Προσδιορισμός 

πληττόμενων επιχειρήσεων για την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 

40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Ιούνιο 2020, όπως τροποποιήθηκε από 

την Απόφαση Υπ. Οικ .Α.1146/15.06.2020 (ΦΕΚ 2449/Β’). 

iv. Απόφαση Υπ. Οικ. Α. 1164/09.07.2020 (ΦΕΚ 2867/Β’): Προσδιορισμός 

πληττόμενων επιχειρήσεων για την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 

40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2020, όπως 

τροποποιήθηκε από την Απόφαση Υπ. Οικ. Α. 1170/20.07.2020 (ΦΕΚ 3048/Β’). 

2. Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία 

εξακολουθεί να πλήττεται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του 
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κορωνοϊού COVID-19, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του 

συνολικού μισθώματος για τους μήνες κατά τους οποίους πλήττεται και το αργότερο 

έως και τον μήνα Σεπτέμβριο 2020, (Ιούλιο Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020 ) κατά 

παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων. 

• Απόφαση Υπ. Οικ. A. 1214/24.09.2020 (ΦΕΚ 4181/Β’): Προσδιορισμός 

πληττόμενων επιχειρήσεων για την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 

40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Σεπτέμβριο 2020. 

• Απόφαση Υπ. Οικ. Α. 1252/20.11.2020 (ΦΕΚ 5203/Β’):Προσδιορισμός 

πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση 

καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Οκτώβριο 2020 

3. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν. 4753/20 (ΦΕΚ 227/Α’) 

προστέθηκαν παρ. 7, 8 και 9 ως εξής: Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς 

εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία εδρεύει ή έχει υποκατάστημα σε περιφερειακή 

ενότητα, η οποία εντάχθηκε για τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) ημέρες κατά τον 

μήνα Οκτώβριο 2020 σε επιδημιολογικό επίπεδο «πολύ υψηλό», σύμφωνα με την 

υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ.64450/11.10.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 4484), 

και για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή 

προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους 

που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω 

της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, απαλλάσσεται από την υποχρέωση 

καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Οκτώβριο 2020, κατά 

παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων. Ο μισθωτής επαγγελματικής 

μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης η οποία εδρεύει ή έχει υποκατάστημα σε 

περιφερειακή ενότητα, η οποία εντάσσεται σε επιδημιολογικό επίπεδο αυξημένου 

κινδύνου, ή σε περιφερειακή ενότητα για την οποία έχουν εκδοθεί έκτακτα μέτρα 

προστασίας δημόσιας υγείας κατ’ εφαρμογή κανονιστικής πράξης και για την οποία 

έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης 

λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον 

κορωνοϊό COVID-19 ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του 

συνολικού μισθώματος αρχής γενομένης από τον μήνα Νοέμβριο 2020, κατά 

παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1. 

v. Απόφαση Υπ. Οικ. Α.1251/20.11.2020 (ΦΕΚ 5204/Β’): Προσδιορισμός 

πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση 

καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Νοέμβριο 2020 

4. Με    την    Απόφαση    Υπ.     Οικ.     Α.1274/14.12.2020     (ΦΕΚ     

5577/17.12.2020     τεύχος Β') προσδιορίζονται οι πληττόμενες επιχειρήσεις για την 

υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού 

μισθώματος για τον μήνα Δεκέμβριο 2020. 

5. Τέλος με τα ΦΕΚ: 538/11-02-2021 τεύχος Β, 1156/24-03-2021 τεύχος Β’ 

και 1761 τεύχος Β’ προσδιορίζονται οι πληττόμενες Επιχειρήσεις για την υποχρεωτική 

απαλλαγή καταβολής του συνολικού μισθώματος ή του 40% του συνολικού 

μισθώματος για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο 2021. 

 Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι τα μισθώματα για το έτος 2020 

έχουν ήδη βεβαιωθεί ταμειακά, εισηγούμαστε:  

α) τη διαγραφή για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο Μάϊο Ιούνιο, Οκτώβριος, Νοέμβριο 

και Δεκέμβριο 2020 ποσοστού 40% των βεβαιωμένων μισθωμάτων από τους 

ετήσιους χρηματικούς καταλόγους 2020 του Δήμου, που εμπίπτουν στις ως άνω 

περιπτώσεις χαρακτηρισμού τους ως επιχειρήσεις με αναστολή ή προσωρινή 

απαγόρευση λειτουργίας με εντολή Δημόσιας αρχής όπως καθορίζονται από τα 

ανωτέρω εκδιδόμενα και ισχύοντα νομοθετήματα και συγκεκριμένα: 

 

 

 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/416896/
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1. ΜΙΣΘΩΤΗΣ: Π…………..Σ  Ι………..Σ - Κ.Α.Δ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:  56301000 

ΜΗΝΑΣ 
ΑΡΧΙΚΟ 

ΜΙΣΘΩΜΑ 
ΠΟΣΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 
ΜΕ ΤΗ 

ΜΕΙΩΣΗ  
ΛΟΓΩ 

COVID-19 

ΑΡ. 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝ 
ΠΟΣΟ 

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ 
ΠΟΣΟ 

ΠΟΣΟ 
ΠΡΟΣ 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΡΟΣ 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 697,23 0,00 697,23 

1
8

2
/

2
0

2
0

 

  

      

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 697,23 0,00 697,23 

  

      

ΜΑΡΤΙΟΣ 697,23 278,89 418,34 

  

      

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 697,23 278,89 418,34 

  

      

ΜΑΙΟΣ 697,23 278,89 418,34 

  

      

ΙΟΥΝΙΟΣ 697,23 278,89 418,34 

  

      

ΙΟΥΛΙΟΣ 697,23 0,00 697,23 

  

      

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 697,23 0,00 697,23 

  

      

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 697,23 0,00 697,23 

  

      

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 697,23 278,89 418,34 

  

      

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 697,23 278,89 418,34 

  

      

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 697,23 278,89 418,34 

  

      

                  

ΣΥΝΟΛΑ 8.366,76 1.952,23 6.414,53   

7.251,19 3.703,51 836,66 2.711,02 

 

2. ΜΙΣΘΩΤΗΣ: Π…………………..Σ Ε………………..Λ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. Κ.Α.Δ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:  10711200  

ΜΗΝΑΣ 
ΑΡΧΙΚΟ 

ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΜΙΣΘΩΜΑ 

ΠΟΣΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΜΕΙΩΜΕΝΟ 
ΜΙΣΘΩΜΑ 

ΛΟΓΩ 
COVID 

ΑΡ. 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝ 
ΠΟΣΟ 

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ 
ΠΟΣΟ 

ΠΟΣΟ 
ΠΡΟΣ 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΡΟΣ 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 283,86 0 283,86 

1
8
4
/2

0
2
0
 

  

      

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 283,86 0 283,86   

      

ΜΑΡΤΙΟΣ 283,86 113,54 170,32 

  

      

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 283,86 113,54 170,32 

  

      

ΜΑΙΟΣ 283,86 113,54 170,32 

  

      

ΙΟΥΝΙΟΣ 283,86 113,54 170,32 

  

      

ΙΟΥΛΙΟΣ 283,86 0,00 283,86 

  

      

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 283,86 0,00 283,86 

  

      

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 283,86 0,00 283,86 

  

      

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 283,86 113,54 170,32 

  

      

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 283,86 113,54 170,32 

  

      

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 283,86 113,54 170,32 

  

      

                  

ΣΥΝΟΛΑ 3.406,32 794,78 2.611,54   

2.964,14 1.254,98 352,60 1.356,56 
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3. ΜΙΣΘΩΤΗΣ: Κ……….Σ Ε…………….Λ Κ.Α.Δ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:  92000000 

ΜΗΝΑΣ 
ΑΡΧΙΚΟ 

ΜΙΣΘΩΜΑ 
ΠΟΣΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΜΕΙΩΜΕΝΟ 
ΜΙΣΘΩΜΑ 

ΛΟΓΩ 

COVID 

ΑΡ. 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝ 
ΠΟΣΟ 

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ 
ΠΟΣΟ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΡΟΣ 

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ 
ΜΕ 

ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 
ΕΤΟΥΣ 2021 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 175,00 0,00 175,00         

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 175,00 0,00 175,00         

ΜΑΡΤΙΟΣ 175,00 70,00 105,00 

1
8
3
/2

0
2
0
 

  

    

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 175,00 70,00 105,00   

    

ΜΑΙΟΣ 175,00 70,00 105,00   

    

ΙΟΥΝΙΟΣ 175,00 70,00 105,00   

    

ΙΟΥΛΙΟΣ 175,00 0,00 175,00   

    

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 175,00 0,00 175,00   

    

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 175,00 0,00 175,00   

    

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 175,00 70,00 105,00   

    

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 175,00 70,00 105,00   

    

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 175,00 70,00 105,00   

    

        

  

    

ΣΥΝΟΛΑ 1.750,00 490,00 1.260,00 1.820,00 1.610,00 -350,00 

 

β) Την πλήρη απαλλαγή σε ποσοστό 100% του συνολικού ποσού από το μηνιαίο μίσθωμα που 
πρέπει να καταβάλλουν στο Δήμο οι επιχειρήσεις που αναστάλθηκε υποχρεωτικά η λειτουργία 

τους για το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι 30-04-2021. 

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α') 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 

5. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Βελβεντού οικονομικού έτους 2021 

6. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

 

       Μετά από αυτά καλείται η Οικονομική Επιτροπή, να αποφασίσει σχετικά. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου  και μετά 

από διαλογική συζήτηση των μελών της 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
1. Τη διαγραφή των παρακάτω ποσών από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου: 

α) Ποσού τριακοσίων πενήντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών (352,60)€ από τον χρηματικό 
κατάλογο 184 έτους 2020 του Π…………..α Ε…………….λ και ΣΙΑ Ο.Ε. 
β) Ποσού οχτακοσίων τριάντα έξι και εξήντα έξι λεπτών (836,66) € από τον χρηματικό 
κατάλογο 182 έτους 2020 του Π……….α Ι…………..η  
 
2. Τον συμψηφισμό, από επιπλέον καταβολή μισθωμάτων έτους 2020, ποσού 
τριακοσίων πενήντα ευρώ (350,00) € του Κ………..α Ε………λ με τα μισθώματα έτους 2021.   
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3. Την πλήρη απαλλαγή σε ποσοστό 100% του συνολικού ποσού από το μηνιαίο 
μίσθωμα που πρέπει να καταβάλλουν στο Δήμο οι επιχειρήσεις που αναστάλθηκε υποχρεωτικά 

η λειτουργία τους για το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι 30-04-2021. 

 

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 147/2021. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 

ακολούθως. 

Ο Πρόεδρος 

(σφραγίδα – υπογραφή) 

Τα Μέλη 

(υπογραφές) 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Βελβεντό, 22 Οκτωβρίου 2021 

Ο Πρόεδρος  

 

 

Μανώλης Κ. Στεργίου 

Δήμαρχος Βελβεντού 
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