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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΝΟΜΟ ΚΟΡΗΝΘΗΑ   
ΓΖΜΟ ΒΔΛΟΤ ΒΟΥΑ                

            Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από ηο Ππακηικό ηηρ  8ηρ/ 15.04.2020 TAKTIKH ζςνεδπίαζηρ 

ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βέλος – Βόσαρ 

 

Απιθμόρ Απόθαζηρ:   49/2020 

    Θέμα 4ο:  Απαλλαγή επισειπήζευν από ηην καηαβολή μιζθυμάηυν δημοηικών κηιπίυν από ηην 

01-03-2020 έυρ ηην λήξη ηυν πεπιοπιζηικών μέηπυν. 

 

Λακβάλνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ αξζξ. 67 ηνπ  Ν.3852/2010, όπσο απηό     

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, ζύκθσλα κε ην άξζξ.74 ηνπ Ν. 4555/2018, θαζώο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ  

 άξζξνπ 10 ηεο  Π.Ν. Π. (ΦΔΚ 55/Α΄/2020), ζήκεξα     15η Αππιλίος  έηοςρ 2020 ημέπα  Μ. Σεηάπηη   

και ώπα    13:00  ζπλεδξίαζε κέζσ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο , ην  Γεκνηηθό   πκβνύιην Βέινπ Βόραο  

ζε ζπλεδξίαζε   παξόληνο ηνπ Γεκάξρνπ Βέινπ Βόραο Αλλίβα  Παπαθπξηάθνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζ.    

πξση. 2646/10.04.2020 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.., πνπ επηδόζεθε λόκηκα θαη   

έγθαηξα, γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο επί ησλ   ζεκάησλ ηεο   εκεξήζηαο δηάηαμεο .  

                  Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, επηθνηλώλεζε ηειεθσληθά κε όινπο ηνπο  

            Γεκνηηθνύο πκβνύινπο , κε ηελ παξνπζία ηνπ Αληηπξνέδξνπ θαη ηνπ Γξακκαηέα ηνπ Γ.., θαζώο θαη  

            ηεο ππαιιήινπ πνπ ηεξεί ηα πξαθηηθά θαη θαηέγξαςαλ ηηο ςήθνπο θαη ηηο παξαηεξήζεηο έθαζηνπ επί ησλ  

            ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

                ηελ ηειεθσληθή επηθνηλσλία απάληεζαλ ζε ζύλνιν 27 κειώλ νη 26, έηζη  ππήξρε  λόκηκε απαξηία  

απαξηία, θαη νλνκαζηηθά νη : 

                           Παρόληες                                           Απόληες 

1. δράιες Μηταήι- Πρόεδρος 

2. Σρηαληαθύιιοσ Γεκήηρηος 

3. Μπεθηάρες Γεκήηρηος 

4. Ράπηες Θεόδωρος 

5. Σρωγάδες Βαζίιεηος 

6. Μαζηοράθος Άγγειος 

7. Καρατοληδίηες Κωλ/λος 

8. Ρόδος Νηθόιαος 

9. Καιιίρε Μαρία 

10. Γαιεβίγθας Γεώργηος 

11. ηάτος Αλδρέας 

12. Σρηαληαθύιιοσ Κωλ/λος 

13. Μαλάβες Αζαλάζηος η.Παλ. 

14. Μαλάβες Αζαλάζηος η. Γεκ. 

15. Ραταληώηες Νηθόιαος 

16. Παληαδής Παλαγηώηες 

17. Γεκεηρίοσ Μαρία 

18. Καηζηθώιες Παλαγηώηες 

19. Ληάθος Μηταήι 

20. Λσκπερόποσιος Δσάγγειος 

21. Βοσδούρες Νηθόιαος 

22. Κακπίηες Γεώργηος 

23. ηακπεδάθες Παλαγηώηες 

 

                 Γθαηδογηάλλες Γεκήηρηος 
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24. Καραθωηηάς Γεώργηος 

25. Περρής Νηθόιαος 

26. Μπηηζάθοσ Αζπαζία 

 

     Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, γηα ην 4ο ζέκα εκηόρ ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο πνπ αθνξά 

ζηελ απαιιαγή επηρεηξήζεσλ από ηελ θαηαβνιή κηζζσκάησλ δεκνηηθώλ θηηξίσλ από ηελ 01-03-2020 

έσο ηελ ιήμε ησλ πεξηνξηζηηθώλ κέηξσλ, ελεκέξσζε ηα κέιε όηη ν θ. Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο, σο 

επηθεθαιήο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο κε ηελ επσλπκία ΝΔΑ ΠΝΟΗ , δήηεζε λα ζπδεηεζεί σο θαηεπείγνλ  

ιόγσ ηεο επηηαθηηθήο αλάγθεο γηα ηελ άκεζε ζηήξημε ησλ επηρεηξήζεσλ ιόγσ ηεο παλδεκίαο ηνπ COVID 

-19 θαη ησλ ζπλεπεηώλ ηνπ ζηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα ηνπ ηόπνπ θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο 

ηεο αγνξάο  θαη ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο. 

   Ο Αληηδήκαξρνο θ. Σξσγάδεο κε έγγξαθό ηνπ ελεκέξσζε ηα κέιε όηη «νη νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ήδε 

θαη κε ηελ ςήθηζε ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ Α΄68/20-3-2020) επεμεξγάδνληαη ηηο 

εηζεγήζεηο ηνπο γηα ζπδήηεζε θαη ςήθηζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ ζην επόκελν Γ., ελώ είκαζηε ζε 

αλακνλή θαη λέσλ δηαηάμεσλ έηζη ώζηε λα γίλεη ζπδήηεζε θαη ςήθηζε ζην ζύλνιό ηνπο, ησλ όπνησλ 

νηθνλνκηθώλ ειαθξύλζεσλ πνπ αθνξνύλ επηρεηξήζεηο ηεο ρώξαο θαη θαη’ επέθηαζε ησλ επηρεηξήζεσλ  

ηνπ Γήκνπ καο. 

  Θέκα θαηεπείγνπζαο ζπδήηεζεο θαη ςήθηζεο δελ πθίζηαηαη γηαηί πξόθεηηαη γηα κε βεβαησκέλα ηέιε ελώ 

αλ θάπνηα από απηά βεβαησζνύλ ππάξρεη δπλαηόηεηα ζπκςεθηζκνύ ηνπο κε κειινληηθέο απαηηήζεηο. 

Σέινο ζε όηη αθνξά ηελ πξόηαζε πεξί πιήξνπο απαιιαγήο ησλ επηρεηξήζεσλ , εμεηάδεηαη ε λνκηκόηεηα 

ηεο θαζώο ε ζπγθεθξηκέλε πξάμε λνκνζεηηθνύ πεξηερνκέλνπ δελ πξνβιέπεη θάηη ηέηνην.» 

 Η θα Μπηηζάθνπ Αζπαζία είπε όηη δελ ςεθίδεη ην θαηεπείγνλ θαη ην ζέκα ζα πξέπεη λα επαλέιζεη ζε 

επόκελε ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ κε δηεπθξηλήζεηο, ηεθκεξηώζεηο θαη νινθιεξσκέλν 

ζρέδην. 

   Σν  ζπκβνύιην αθνύ έιαβε ππόςε ηα αλσηέξσ θαη κεηά από ζπδήηεζε πνπ αθνινύζεζε όπσο 

εηδηθόηεξα ζηα πξαθηηθά αλαγξάθνληαη. 

         

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ 
(Με ηην τήθο ηος Πποέδπος) 

13 ΦΖΦΟΤ ΤΠΔΡ- 13 ΦΖΦΟΤ ΚΑΣΑ (ησλ θ.θ. Γαιεβίγθα Γ., Καιιίξε Μ.,  

Καξαρνληδίηε Κ., Μαζηνξάθν Αγγ., Μπεθηάξε Γ., Ράπηε Θ., Ρόδν Ν., δξάιε Μ., ηάρν Αλ., Σξηαληαθύιινπ Γ., 
Σξηαληαθύιινπ Κ., Σξσγάδε Β., Μπηηζάθνπ Αζπ..) 

 
    Γεν εγκπίνει ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο σο θαηεπείγνλ. 

    Σν ζέκα λα επαλέιζεη ζε επόκελε ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ηεξνπκέλσλ ησλ 

δηαδηθαζηώλ πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνύλ. 

 

 Η παξνύζα απόθαζε πήξε αύμ. αξηζ.  49/2020 

        Αθνύ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη 

             O Πξόεδξνο                  Σα Μέιε 

Αθξηβέο Απόζπαζκα 

Ο Ππόεδπορ ηος Γημοηικού ςμβοςλίος 

ΓΡΑΛΖ ΜΗΥΑΖΛ 
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