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ΓΖΜΟ ΔΛΔΤIΝΑ      
ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
(ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ)     

    
                                                 Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
 

Σεο ππ' αξηζκ. 86/20 πξάμεσο ηoπ  Γεκoηηθoχ πκβoπιίoπ ηoπ Γήκoπ Διεπζίvαο απo ηεv 
αξηζκφ 8ε  ηεο 8ες-4-2020, ζπvεδξίαζε απηνχ δηα περηθοράς (ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 
ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ ηεο 11εο/3/20220 ΦΔΚ Α’ 55/11-3-2020) θαη ην ά. i 
α) ηεο αξηζκ. 40 εγθπθιίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ,  πνπ πξαγκαηoπoηήζεθε χζηεξα 
απφ έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ κε ηε διαδικαζία ηλεκηρονικού ηαχυδρομείου  
απφ ψξα 15:00 έσο 21:00 θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άρζροσ 95 ηνπ Ν 3463/06, ηνπ 
άρζροσ 67 ηνπ  Ν. 3852/10 φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε κε ην άρζρο 74 ηοσ Ν. 4555/18 
θαη θoηvoπoηήζεθε λφκηκα, απζεκεξφλ, ηεv 3ε -4-2020, κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ . 

 
                                                 ΘΔΜΑ  2ο       
 

Λήυε απόθαζες γηα ηελ απαιιαγή επητεηρήζεφλ ποσ δηαθόπηοσλ ηε ιεηηοσργία 
ηοσς, ιόγφ ηφλ κέηρφλ αποηροπής ηες δηαζποράς ηοσ θορφλοχού COVID-19 από ηο 
εληαίο αληαποδοηηθό ηέιος Καζαρηόηεηας θαη Φφηηζκού θαζώς επίζες θαη ηοσ ηέιοσς 
Καηάιευες Κοηλότρεζηφλ Υώρφλ γηα ηο τροληθό δηάζηεκα ποσ ηζτύοσλ οη 
περηορηζκοί.  
 
 
Σo πκβoχιηo βξέζεθε ζε vφκηκε απαξηία επί  ζπλφινπ 27 κειώv, 
 
ηελ ζσλεδρίαζε δήιφζαλ ζσκκεηοτή θαη υήθηζαλ κέζφ κελύκαηος ειεθηροληθού 
ηατσδροκείοσ οη θ.θ. 
 
ΓΔΩΡΓΗΟ Α. ΖΛΗΟΠΟΤΛΟ  Πρόεδρος ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ  θαη ηα κέιε 

 
.Αλζε–Γθηφθα, Φ.Σαηάθεο , Γ. Κνπξνχλεο, Γ.Κνλδχιεο, Λ.Παππάο, Π.Κνπθνπλαξάθεο, 
Αζ.Μαπξνγηάλλεο,Μ.Μίραο,Ν.Βηιιηψηεο, Μπάξδεο,Γ.Παπαγηάλλαξνο,Υαξ.εκεξηδίδεο,  
η.Κάβνπξα-εξεκέηε, Γ. Ληάζθνο, Γ.Σζνπθαιάο, Γ. Οηθνλφκνπ, Νηθ. Σζίηζνο,   
Παλ.Καξπνδίλεο, Αλη.Αιεμαλδξφπνπινο, Β.Αγξηκάθεο, Αζ. Κξηεθνχθεο, Γ. Σζάηζεο,  
Β.Ρεληνχκε, Κσλ/λνο Κψλζηαο, Υαξ.Αλδξψλεο 

 
 
ζσκκεηέτοληος ηνπ  δεκάξρνπ θ. Αργσρίοσ Οηθολόκοσ   

 
ελώ δελ δήιφζε ζσκκεηοτή θαη δελ ζσκκεηείτε ε θα Κ. Παξαδείζε  
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 Γίλεηαη γλσζηφ φηη ε Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ κε ην απφ 30-3-2020 
έγγξαθφ ηεο θαη έρνληαο ππφςε ηεο:  

1. ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν. 3463/2006, 

2. ηηο παξ. 8 & 9 ηνπ άξζξνπ 37 ΦΔΚ Α’ 68/20-3-2020 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ 
«Καηεπείγνληα κέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ζπλεπεηώλ ηνπ θηλδύλνπ δηαζπνξάο ηνπ 
θνξσλντνύ COVID 19, ηε ζηήξημε ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη ηε δηαζθάιηζε 
ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο θαη ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο»  “8.Με απόθαζε ηνπ 
δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, επηρεηξήζεηο πνπ δηαθόπηνπλ ή πεξηνξίδνπλ ππνρξεσηηθά ηε ιεηηνπξγία 
ηνπο, ιόγσ ησλ κέηξσλ απνηξνπήο ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19 θαη δελ θάλνπλ 
ρξήζε παξαρσξεκέλνπ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 13 ηνπ από 24-9/20-10-
1958 β.δ. (Α΄ 171), κπνξεί λα απαιιάζζνληαη από ηα αλαινγνύληα ηέιε γηα ην ρξνληθό 
δηάζηεκα πνπ ηζρύνπλ νη πεξηνξηζκνί. Με ηελ απόθαζε απηή κπνξεί λα ξπζκίδνληαη θαη ζέκαηα 
ζπκςεθηζκνύ κε κειινληηθέο απαηηήζεηο ηειώλ, ζε πεξίπησζε πνπ έρνπλ ήδε θαηαβιεζεί 
πνζά εληόο ηνπ δηαζηήκαηνο απαιιαγήο. 9. Με απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, 
επηρεηξήζεηο πνπ δηαθόπηνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο ιόγσ ησλ κέηξσλ απνηξνπήο ηεο δηαζπνξάο 
ηνπ θνξσλντνύ COVID-19 κπνξεί λα απαιιάζζνληαη ηνπ εληαίνπ αληαπνδνηηθνύ ηέινπο 
θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 25/1975 (Α΄ 
74), γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ηζρύνπλ νη πεξηνξηζκνί. Με ηελ απόθαζε απηή κπνξεί λα 
ξπζκίδνληαη θαη ζέκαηα ζπκςεθηζκνύ κε κειινληηθέο απαηηήζεηο ηειώλ, ζε πεξίπησζε πνπ 
έρνπλ ήδε θαηαβιεζεί πνζά εληόο ηνπ δηαζηήκαηνο απαιιαγήο.” 

3. ηηο ζρεηηθέο Κνηλέο Τπνπξγηθέο απνθάζεηο κε ηηο νπνίεο νξίζηεθε ε δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ 
ζπγθεθξηκέλσλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ 

4. ηελ θαηεπείγνπζα θχζε ηνπ ζέκαηνο πεξί ηεο εθαξκνγήο κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο 
επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζην Γήκν Διεπζίλαο, κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ 
απνθπγήο θαη πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ  COVID-19, 

κε ηελ απφ 30-3-2020 εηζήγεζή ηεο, πξφηεηλε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή φπσο πξνβεί α) ζηελ 
απαιιαγή ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Διεπζίλαο απφ ηελ 
θαηαβνιή ηέινπο Καηάιεςεο Κνηλφρξεζησλ Υψξσλ εάλ δελ θάλνπλ ρξήζε απηνχ, β) ζηελ απαιιαγή 
απφ ηελ θαηαβνιή ηνπ εηδηθνχ ηέινπο Καζαξηφηεηαο θαη Φσηηζκνχ, ππφ  ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ 
ιεηηνπξγνχλ κε δεπηεξεχνπζα δξαζηεξηφηεηα (take away θ.ι.π.) 
  Δπηζεκαίλεηαη φηη ε απαιιαγή αθνξά ην ρξνληθφ δηάζηεκα εθαξκνγήο ησλ παξαπάλσ  
πεξηνξηζκψλ φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο πνπ ηζρχνπλ κέρξη ζήκεξα 
θαη  γηα φπνηεο εθδνζνχλ ην ακέζσο επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη αθνξνχλ ηελ έληαμε λέσλ 
επηρεηξήζεσλ ή θαη επηκήθπλζε ηνπ ρξφλνπ εθαξκνγήο  ησλ παξαπάλσ κέηξσλ   

Οη αλσηέξσ απαιιαγέο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη κεηά απφ αίηεζε  (ειεθηξνληθά ή κε)  απφ ηνλ 
λφκηκν εθπξφζσπν  ηεο επηρείξεζεο κε παξάιιειε ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηα νπνία ζα 
πξνθχπηεη ε ζπλδξνκή ησλ αλσηέξσ πξνυπνζέζεσλ ( εθηχπσζε απφ ηελ εθαξκνγή Μεηξψνπ  
www.gsis.gr απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη ν Κ.Α.Γ ηεο επηρείξεζεο ή άιια ζρεηηθά έγγξαθα πνπ λα 
απνδεηθλχνπλ ηελ δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηε επηρείξεζεο  # ΔΡΓΑΝΖ # ) 

Δθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο ηεο Π.Ν.Π,  ε απαιιαγή ζα 
πξαγκαηνπνηείηαη – δηεθπεξαηψλεηαη απφ ην αξκφδην Σκήκα Γεκοηηθώλ Προζόδφλ θαη Περηοσζίας  
ηες Γ/λζες Οηθολοκηθώλ Τπερεζηώλ ηνπ Γήκνπ  άκεζα.  ηελ πεξίπησζε πνπ έρνπλ ήδε 
θαηαβιεζεί ή τρεφζεί ηα παραπάλφ ηέιε ζα ζσκυεθίδοληαη κε επόκελες τρεώζεης. 
 Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κε ηελ ππ’ αξηζκ. 135/20 απφθαζή ηεο Οκόθφλα απνθάζηζε γηα ηηο 
αλσηέξσ απαιιαγέο θαη εηζεγείηαη πξνο ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην φπσο απνθαζίζεη ζρεηηθά.  
 

 Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ θιήζεθε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην φπσο 
απνθαζίζεη ζρεηηθά κέζσ κελχκαηνο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 
 

Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην αθνχ έιαβε ππφςε ηηο παξ. 8 & 9 ηνπ άξζξνπ 37 ΦΔΚ Α’ 68/20-

3-2020 ηεο Π.Ν.Π., ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ 
Γήκνπ καο, ηελ ππ’ αξηζκ. 135/20 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο,  ηνπ άξζξν 10 ηεο 
Π.Ν.Π. – ΦΔΚ 55/11-3-2020 ηεχρνο Α’, θαη ζχκθσλα κε ηηο ςήθνπο θαη ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ 
ζπκκεηερφλησλ θ.θ. δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ φπσο έρνπλ θαηαγξαθεί ζηα ειεθηξνληθά 
κελχκαηα πνπ απέζηεηιαλ θαηά ην δηάζηεκα δηεμαγσγήο ηεο «δηά πεξηθνξάο» ζπλεδξίαζεο,  
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     ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 Σελ απαιιαγή ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Διεπζίλαο 
απφ ηελ θαηαβνιή ηέινπο Καηάιευες Κοηλότρεζηφλ Υώρφλ εάλ δελ θάλνπλ ρξήζε απηνχ 

 

 Σελ απαιιαγή απφ ηελ θαηαβνιή ηνπ εηδηθνχ ηέινπο Καζαρηόηεηας θαη Φφηηζκού, ππφ  ηελ 
πξνυπφζεζε φηη δελ ιεηηνπξγνχλ κε δεπηεξεχνπζα δξαζηεξηφηεηα (take away θ.ι.π.) 
 

  Δπηζεκαίλεηαη φηη ε απαιιαγή αθνξά ην ρξνληθφ δηάζηεκα εθαξκνγήο ησλ παξαπάλσ  
πεξηνξηζκψλ φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο πνπ ηζρχνπλ κέρξη ζήκεξα 
θαη  γηα φπνηεο εθδνζνχλ ην ακέζσο επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη αθνξνχλ ηελ έληαμε λέσλ 
επηρεηξήζεσλ ή θαη επηκήθπλζε ηνπ ρξφλνπ εθαξκνγήο  ησλ παξαπάλσ κέηξσλ   

Οη αλφηέρφ απαιιαγές ζα πξαγκαηνπνηνχληαη κεηά απφ αίηεζε (ειεθηξνληθά ή κε) απφ 
ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηεο επηρείξεζεο κε παξάιιειε ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηα νπνία ζα 
πξνθχπηεη ε ζπλδξνκή ησλ αλσηέξσ πξνυπνζέζεσλ (εθηχπσζε απφ ηελ εθαξκνγή Μεηξψνπ  
www.gsis.gr απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη ν Κ.Α.Γ ηεο επηρείξεζεο ή άιια ζρεηηθά έγγξαθα πνπ λα 
απνδεηθλχνπλ ηελ δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηε επηρείξεζεο  # ΔΡΓΑΝΖ #) 

Δθόζολ πιερούληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο ηεο Π.Ν.Π,  ε απαιιαγή ζα 
πξαγκαηνπνηείηαη – δηεθπεξαηψλεηαη απφ ην αξκφδην Σκήκα Γεκοηηθώλ Προζόδφλ θαη Περηοσζίας  
ηες Γ/λζες Οηθολοκηθώλ Τπερεζηώλ ηνπ Γήκνπ  άκεζα.  ηελ πεξίπησζε πνπ έρνπλ ήδε 
θαηαβιεζεί ή τρεφζεί ηα παραπάλφ ηέιε ζα ζσκυεθίδοληαη κε επόκελες τρεώζεης. 

  

 

       Ζ απφθαζε απηή πήξε αξηζκφ 86/20 

 

      Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                    Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ         ΣΑ  ΜΔΛΖ 
                       ΣΔΛΛΑ ΚΑΒΟΤΡΑ            Α.ΑΝΘΖ - ΓΚΗΟΚΑ 
                                       Γ.ΚΟΝΓΤΛΖ  
                 Γ.ΚΟΤΡΟΤΝΖ 

 ΓΔΩΡΓΗΟ Α.ΖΛΗΟΠΟΤΛΟ                                                                        Λ.ΠΑΠΠΑ  

                 AΘ.ΜΑΤΡΟΓΗΑΝΝΖ 
                 Π.ΚΟΤΚΟΤΝΑΡΑΚΖ 
                 Φ. ΣΑΣΑΚΖ  
                                                                                                              Ν.ΒΗΛΛΗΩΣΖ 
                 Μ.ΜΠΑΡΓΖ 
                 Γ.ΛΗΑΚΟ 
                 ΥΑΡ.ΔΜΔΡΣΕΗΓΖ 
                 Μ.ΜΗΥΑ 
                 Γ.ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΑΡΟ 
                Γ.ΣΟΤΚΑΛΑ  
                 ΑΘ.ΚΡΗΔΚΟΤΚΖ 

                 ΥΑΡ.ΑΝΓΡΩΝΖ  

                             Β.ΑΓΡΗΜΑΚΖ  

                 Γ.ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ 

                 Β.ΡΔΝΣΟΤΜΖ 

                 Γ.ΣΑΣΖ   

         Κ.ΚΩΝΣΑ 

  ΑΝΣ.ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΠΟΤΛΟ 

                 ΝΗΚ.ΣΗΣΟ 

                 ΠΑΝ.ΚΑΡΠΟΓΗΝΖ 
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