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Από το πρακτικό της 15/22-10-2020 τακτικής συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Πέμπτη (22) είκοσι δύο του μηνός
Οκτωβρίου του χρόνου 2020 και ώρα 15:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο της
ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, από την με αριθμό πρωτοκόλλου 677/19-10-2020 πρόσκληση της Προέδρου,
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της και τηρώντας πάντα όλα τα μέτρα προστασίας
(ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ 55/Α/1-3-2020 –Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των

αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης
Άρθρο 10- Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων
αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 παρ. 1).
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Ζαμάνη Μαρία- Ελένη
Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα
Ζήκα Ζαχαρούλα
Μήτρου Αικατερίνη

ΑΠΟΝΤΕΣ
Μίτιντζης Τρύφων

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης.
Αριθμός Θέματος:

04

Αριθμός Απόφασης:

55

Λήψη απόφασης για μείωση ενοικίων

Η Πρόεδρος της επιχείρησης Ζαμάνη Μαρία Ελένη, εισηγούμενη το 4ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης ανέφερε τα εξής: «Σύμφωνα με τις υπ' αριθμών 29/2020 , 32/2020 και 45/2020 αποφάσεις της
ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α, αποφασίσθηκε, βάση των ΦΕΚ που δημοσιεύθηκαν με τίτλο ‘Προσδιορισμός πληττόμενων
επιχειρήσεων για την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος’ για
τους μήνες Μάιο εως και Σεπτέμβριο 2020, ότι οι μισθωτές των ακίνητων μας δικαιούνται την μείωση του
40%, εφόσον καταθέσουν αίτηση στο ΕΡΓΑΝΗ. Εφόσον λοιπόν αξιολογήσαμε την κατάσταση και την εν
λόγω πράξη νομοθετικού περιεχομένου παρήχαμε την έκπτωση του 40% (σε όσους τη δικαιούνταν), επί του
μηνιαίου μισθώματος των ακινήτων μας, για τα οποία είχαν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα που
σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19.
Δημοσιεύθηκε εκ νέου στο ΦΕΚ οι απόφασεις Α.1225/2020 & Α.1230/2020 της Γενικής
διεύθυνσης φορολογικής διοίκησης - διεύθυνση εφαρμογή άμεσης φορολογίας - τμήματα Α & Β 'για τον
προσδιορισμό

των

πληττόμενων

επιχειρήσεων

για

την

προαιρετική

απαλλαγή

από

την
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υποχρέωση καταβολής τουλάχιστον του 30% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Οκτώβριο έως και
τον Δεκέμβριο του 2020.
Προτείνω λοιπόν βάση των παραπάνω να προχωρήσουμε στην μείωση της τάξης του 30% επί του
μηνιαίου μισθώματος των ακινήτων μας σε όσους τη δικαιούνται βάση ΚΑΔ, για τους μήνες Οκτώβριο,
Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020, για τα οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα που σχετίζονται με τον
κορωνοϊό COVID-19, εφόσον οι ενικοιαστές είναι ταμειακά ενήμεροι. Όπως αναφέρεται και στις εν λόγω
αποφάσεις σε περίπτωση που κατόπιν σχετικής συμφωνίας με το μισθωτή, το μίσθωμα των μηνών
Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020 μειώνεται σε ποσοστό τουλάχιστον 30%, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, οι εκμισθωτές
ακινήτων υποβάλλουν δήλωση περί μεταβολής του μισθώματος («Δήλωση Covid») για τους μήνες
Σεπτέμβριο έως και Δεκέμβριο 2020, κατά περίπτωση. Η ως άνω δήλωση, αρχική ή τροποποιητική,
υποβάλλεται μέχρι την εικοστή ημέρα του μήνα που αφορά η μείωση και η αποδοχή της «Δήλωσης Covid»
για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο από τους μισθωτές διενεργείται μέχρι και την 27η Νοεμβρίου
2020.».

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ μετά από διαλογική συζήτηση σχετική με το θέμα

Αποφασίζει ομόφωνα
Την παροχή της μείωσης ενοικίου 30% για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020,
σύμφωνα με τις απόφασεις Α.1225/2020 & Α.1230/2020 της Γενικής διεύθυνσης φορολογικής διοίκησης διεύθυνση εφαρμογή άμεσης φορολογίας - τμήματα Α & Β που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, στους μισθωτές των
ακινήτων της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ εφόσον αυτοί το δικαιούνται βάση ΚΑΔ, είναι ταμειακά ενήμεροι και δεν
έχουν οφειλές προς την επιχείρηση μας κι εφόσον υποβάλλουν την «Δήλωση Covid».
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 55/2020
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασμα
Ιερισσός 22-10-2020
Η Πρόεδρος

Ζαμάνη Μαρία Ελένη

