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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΝΟΜΟ ΚΟΡΗΝΘΗΑ   
ΓΖΜΟ ΒΔΛΟΤ ΒΟΥΑ                

            Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από ην Πξαθηηθό ηεο  9εο / 15.05.2020 TAKTIKH ζπλεδξίαζεο 

ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέινπ – Βόραο 

 

Αξηζκόο Απόθαζεο:   57/2020 

    Θέκα 1ν:  Απαιιαγή από Γεκνηηθά Σέιε ζε επηρεηξήζεηο πνπ δηαθόπηνπλ ή πεξηνξίδνπλ 

ππνρξεσηηθά ηε ιεηηνπξγία ηνπο , ιόγσ ησλ κέηξσλ απνηξνπήο ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ 

COVID-19, θαη’ εθαξκνγή ηεο Πξάμεο λνκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ ΦΔΚ 68/Α/20.03.2020. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ αξζξ. 67 ηνπ  Ν.3852/2010, φπσο απηφ     

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ζχκθσλα κε ην άξζξ.74 ηνπ Ν. 4555/2018, θαζψο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ  

 άξζξνπ 10 ηεο  Π.Ν. Π. (ΦΔΚ 55/Α΄/2020), ζήκεξα     15ε Μαΐνπ  έηνπο 2020 εκέξα  Παξαζθεπή  

θαη ώξα    13:00  ζπλεδξίαζε κέζσ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο , ην  Γεκνηηθφ   πκβνχιην Βέινπ Βφραο  

ζε ζπλεδξίαζε   παξφληνο ηνπ Γεκάξρνπ Βέινπ Βφραο Αλλίβα  Παπαθπξηάθνπ, χζηεξα απφ ηελ κε αξηζ.    

πξση. 3180/11.05.2020 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.., πνπ επηδφζεθε λφκηκα θαη   

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

                  Αθνινχζσο ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, επηθνηλψλεζε ηειεθσληθά κε φινπο ηνπο  

            Γεκνηηθνχο πκβνχινπο , κε ηελ παξνπζία ηνπ Αληηπξνέδξνπ θαη ηνπ Γξακκαηέα ηνπ Γ.., θαζψο 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 ζχλνιν 27 κειψλ νη 26, έηζη  ππήξρε  λφκηκε απαξηία  

απαξηία, θαη νλνκαζηηθά νη : 

                           Παρόληες                                           Απόληες 

1. δράιες Μηταήι- Πρόεδρος 

2. Σρηαληαθύιιοσ Γεκήηρηος 

3. Γθαηδογηάλλες 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 

 

                 Μπεθηάρες Γεκήηρηος 
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24. Καραθωηηάς Γεώργηος 

25. Περρής Νηθόιαος 

26. Μπηηζάθοσ Αζπαζία 

 

     Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, γηα ην 2ν ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο πνπ αθνξά ηελ  

απαιιαγή απφ Γεκνηηθά Σέιε ζε επηρεηξήζεηο πνπ δηαθφπηνπλ ή πεξηνξίδνπλ ππνρξεσηηθά ηε ιεηηνπξγία 

ηνπο , ιφγσ ησλ κέηξσλ απνηξνπήο ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19, θαη’ εθαξκνγή ηεο 

Πξάμεο λνκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ ΦΔΚ 68/Α/20.03.2020., έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηελ εηζήγεζε ηεο 

Γ/λζεο Οηθ. Τπεξεζίαο ε νπνία έρεη σο θάησζη : 

Α. Με ηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ ηξηαθνζηνύ έβδνκνπ ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 

68/Α/20.03.2020 νξίδεηαη φηη ΄΄ κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, επηρεηξήζεηο πνπ δηαθόπηνπλ ή 

πεξηνξίδνπλ ππνρξεσηηθά ηε ιεηηνπξγία ηνπο, ιφγσ ησλ κέηξσλ απνηξνπήο ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ 

COVID-19 θαη δελ θάλνπλ ρξήζε παξαρσξεκέλνπ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 ηνπ από 

24-9/20-10-1958 β.δ. (Α΄ 171), κπνξεί λα απαιιάζζνληαη απφ ηα αλαινγνχληα ηέιε γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα 

πνπ ηζρύνπλ νη πεξηνξηζκνί. Με ηελ απφθαζε απηή κπνξεί λα ξπζκίδνληαη θαη ζέκαηα ζπκςεθηζκνύ κε 

κειινληηθέο απαηηήζεηο ηειψλ, ζε πεξίπησζε πνπ έρνπλ ήδε θαηαβιεζεί πνζά εληφο ηνπ δηαζηήκαηνο 

απαιιαγήο.΄΄ 

 Με βάζε ηα αλσηέξσ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα απνθαζίζεη ηελ απαιιαγή ησλ αλσηέξσ ηειψλ ζηηο 

δηθαηνχκελεο επηρεηξήζεηο φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ ζρεηηθή λνκνινγία κεηά ηελ ππνβνιή ησλ απαηηνχκελσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ζα απνδεηθλχνπλ φηη ηεξνχληαη φιεο νη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ 

ήδε έρνπλ θαηαβιεζεί πνζά πξνηείλεηαη ν ζπκςεθηζκφο ηνπο κε κειινληηθέο απαηηήζεηο ηειψλ ή ε επηζηξνθή ησλ 

πνζψλ.  

 Β. Με ηελ παξ.9 ηνπ άξζξνπ ηξηαθνζηνύ έβδνκνπ ηεο ίδηαο Πξάμεο, νξίδεηαη φηη ΄΄ κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ, επηρεηξήζεηο πνπ δηαθόπηνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο ιφγσ ησλ κέηξσλ απνηξνπήο ηεο δηαζπνξάο 

ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 κπνξεί λα απαιιάζζνληαη ηνπ εληαίνπ αληαπνδνηηθνχ ηέινπο θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ 

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 απφθαζε απηή ζα πξέπεη λα ξπζκίδνληαη θαη ζέκαηα ζπκςεθηζκνχ κε κειινληηθέο 

απαηηήζεηο ηειψλ, ζε πεξίπησζε πνπ έρνπλ ήδε θαηαβιεζεί πνζά εληφο ηνπ δηαζηήκαηνο απαιιαγήο.΄΄ 

  Με βάζε ηα αλσηέξσ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα απνθαζίζεη ηελ απαιιαγή ησλ αλσηέξσ ηειψλ ζηηο 

δηθαηνχκελεο επηρεηξήζεηο φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ ζρεηηθή λνκνινγία κεηά ηελ ππνβνιή ησλ απαηηνχκελσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ζα απνδεηθλχνπλ φηη ηεξνχληαη φιεο νη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο. Γεδνκέλνπ φηη ηα ελ ιφγσ 

ηέιε πιεξψλνληαη απφ ηνπο πνιίηεο κέζσ ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ παξφρσλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, πξνηείλεηαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο φπνπ ήδε έρνπλ θαηαβιεζεί πνζά ε ελ ιφγσ δηαδηθαζία λα νινθιεξψλεηαη κε ηελ κνξθή ηεο 

επηζηξνθήο ησλ ρξεκάησλ ή ν ζπκςεθηζκφο ηνπο κε κειινληηθέο απαηηήζεηο ηειψλ, αθνχ νη ελδηαθεξφκελνη 

ππνβάιινπλ εμνθιεκέλν ινγαξηαζκφ ηνπ παξφρνπ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ ζα αθνξά ζην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ 

δηάζηεκα ζπλνδεπφκελν κε ηα ππφινηπα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά.    

  Δπηπιένλ νδεγίεο σο πξνο ηελ δηαδηθαζία θαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζα δνζνχλ κε αλαθνίλσζε απφ ην 

Σκήκα Δζφδσλ ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ.  

Ο αλ. Πξ/λνο Σκήκαηνο       Η Πξ/λε Γ/λζεο 

Μαπξαγάλεο Παλαγηψηεο     Σζεθνχξα Αζαλαζία 

 

      ε εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ ν Γήκαξρνο θαηάζεζε ηηο παξαθάησ ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο : 

1.- Απαιιαγή 100% ζηα δεκνηηθά ηέιε ζε φιεο ηηο ππνρξεσηηθά (κε θξαηηθή εληνιή) θιεηζηέο 

επηρεηξήζεηο (εκπνξηθά θαηαζηήκαηα, επηρεηξήζεηο εζηίαζεο- Καθέ, Γπκλαζηήξηα θ.α.) πνπ εληάζζνληαη 

ζηε ιίζηα κε ηνπο ζρεηηθνχο ΚΑΓ. 

2.- Απαιιαγή 100% ζηα ηέιε θαηάιεςεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ  γηα ηηο ππνρξεσηηθά θιεηζηέο 

επηρεηξήζεηο γηα φιν ην έηνο 2020. 

 (Σν κέηξν απηφ αθνξά επηρεηξήζεηο πνπ δελ νθείινπλ ζην Γήκν, γηα ηηο ππφινηπεο ζα ππάξρεη 

απαιιαγή 100% κφλν γηα ην δηάζηεκα ηζρχνο ησλ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ) 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%bf%cf%83%cf%84%cf%8c-%ce%ad%ce%b2%ce%b4%ce%bf%ce%bc%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%af%ce%b3%ce%bf%cf%85%cf%83/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%bf%cf%83%cf%84%cf%8c-%ce%ad%ce%b2%ce%b4%ce%bf%ce%bc%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%af%ce%b3%ce%bf%cf%85%cf%83/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-13-%cf%84%ce%ad%ce%bb%ce%bf%cf%82-%cf%87%cf%81%ce%ae%cf%83%ce%b5%cf%89%cf%82-%cf%80%ce%b5%ce%b6%ce%bf%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%af%cf%89%ce%bd-%cf%80%ce%bb%ce%b1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-13-%cf%84%ce%ad%ce%bb%ce%bf%cf%82-%cf%87%cf%81%ce%ae%cf%83%ce%b5%cf%89%cf%82-%cf%80%ce%b5%ce%b6%ce%bf%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%af%cf%89%ce%bd-%cf%80%ce%bb%ce%b1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%bf%cf%83%cf%84%cf%8c-%ce%ad%ce%b2%ce%b4%ce%bf%ce%bc%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%af%ce%b3%ce%bf%cf%85%cf%83/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-1-149/
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3.- ηελ πεξίπησζε πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί πνζά γηα ηελ θαηάιεςε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ζα δηελεξγείηαη 

ζπκςεθηζκφο κε κειινληηθέο απαηηήζεηο ηειψλ. 

4. -Μείσζε 40% θαηαβνιήο ελνηθίνπ ζηα δεκνηηθά αθίλεηα, φπνπ ζηεγάδνληαη επηρεηξήζεηο , νη νπνίεο 

ζηακάηεζαλ ππνρξεσηηθά ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη αθνξά γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα επηβνιήο ησλ κέηξσλ. 

- Γηα ηα θπιηθεία ησλ ζρνιείσλ πξνηείλεηαη ε κείσζε λα είλαη 100% γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα επηβνιήο 

ησλ κέηξσλ. 

5.-Παξάηαζε θαηαβνιήο έσο 31/8/2020 ησλ βεβαησκέλσλ νθεηιψλ ζην Γήκν Βέινπ- Βφραο 

6.- Αλαζηνιή είζπξαμεο έσο ηελ 31/8/2020 ησλ βεβαησκέλσλ θαη ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ θαηά ηελ 

1/4/2020, θαζψο θαη ησλ πξνζεζκηψλ θαηαβνιήο δφζεσλ ξπζκίζεσλ. 

7.- Απαιιαγή απφ ηφθνπο θαη πξνζαπμήζεηο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο θαη 

αλαζηνιήο θαηαβνιήο ησλ βεβαησκέλσλ νθεηιψλ θαη ησλ δφζεσλ ξχζκηζεο. 

8.- Γηαθνπή αλαγθαζηηθψλ κέηξσλ είζπξαμεο (ζηέξεζε Α.Φ.Μ., θαηάζρεζε εηο ρείξαο ηξίησλ) απφ ην 

κήλα Μάξηην έσο ηνλ Αχγνπζην 2020). 

Αθνξά : 

 Κιεηζηέο- πιεηηφκελεο επηρεηξήζεηο 

 Δξγαδφκελνπο ζηηο αλσηέξσ επηρεηξήζεηο, εθφζνλ έρεη αλαζηαιεί ε ζχκβαζε εξγαζίαο ηνπο. 

 Ιδηνθηήηεο αθηλήησλ πνπ εθκηζζψλνπλ επαγγεικαηηθή ζηέγε ή Α θαηνηθία ζε επηρεηξήζεηο ή 

εξγαδφκελνπο θιεηζηψλ – πιεηηφκελσλ επηρεηξήζεσλ 

9.- Απαιιαγή θαηαβνιήο ηξνθείσλ γηα παηδηθνχο θαη βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο ηνπ Γήκνπ γηα ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα επηβνιήο ησλ κέηξσλ. 

     ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο θάιεζε ην ζπκβνχιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

    Οη δεκνη. χκβνπινη Μαλάβεο Π. Αζ., Γεκεηξίνπ Μαξία, Καηζηθψιεο Παλ.,  Ληάθνο Μηραήι ,  

Λπκπεξφπνπινο Δπαγ., Μαλάβεο Γ. Αζαλ., Παληαδήο Παλαγηψηεο θαη Ραραληψηεο Νηθφιανο, δήισζαλ 

ηα θάησζη : 

«Ψεθίδνπκε ζεηηθά γηα ηα κέηξα , ηα νπνία πξνβιέπνληαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν ζηηο παξ. 8 & 9 ηεο ΠΝΠ 

68 Α/2020 θαη γηα ηηο εθεί αλαθεξόκελεο επηρεηξήζεηο θαη γηα ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζε 

απηέο (δηαηάμεηο ΠΝΠ), όπσο απηά αλαθέξνληαη ζηελ εηζήγεζε ηεο Δ/λζεο Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο ηνπ 

Δήκνπ. 

  Καηαςεθίδνπκε όια ηα αλαθεξόκελα   ζην ρσξίο εκεξνκελία έγγξαθν Δεκάξρνπ, ην νπνίν πέξαλ ηεο 

ανξηζηίαο ηνπ, δελ κλεκνλεύεη ζε πνηα δηάηαμε λόκνπ ζηεξίδεηαη θάζε έλα από ηα αλαθεξόκελα ζε απηό 

κέηξα. Σπλεπώο εθόζνλ νη παξαπάλσ πξνηάζεηο πνπ πεξηέρνληαη ζην ρσξίο εκεξνκελία έγγξαθν ηνπ 

Δεκάξρνπ, πνπ εηέζε ππόςε καο  δελ πξνβιέπνληαη ζηελ αλσηέξσ Π.Ν.Π. θαη θαηά ην κέξνο πνπ δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζε απηή , δελ έρνπλ λόκηκν έξεηζκα θαη δελ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα, αιιά θαη ε 

αξκνδηόηεηα λα ιάβεη ην Δ.Σ. , ε νπνία ζα αληίθεηηαη ζην λόκν θαη θαζ’ ππέξβαζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ 

ζηελ παξαπάλσ Π.Ν.Π.» 

   Σν  ζπκβνχιην αθνχ έιαβε ππφςε ηελ εηζήγεζε ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηηο πξνηάζεηο ηνπ 

Γεκάξρνπ θαη κεηά απφ ζπδήηεζε πνπ αθνινχζεζε φπσο εηδηθφηεξα ζηα πξαθηηθά αλαγξάθνληαη. 

1. ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ  
(Γηα ηα κέηξα πνπ πεξηέρνληαη ζηελ εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο, ζύκθσλα κε ηελ 

Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 68/Α/20.03.2020) 
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2. ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ KATA ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ 

18 ΦΖΦΟΤ ΤΠΔΡ- 8 ΚΑΣΑ  (ησλ Μαλάβε Π. Αζ., Γεκεηξίνπ Μ.,  

Καηζηθψιεο Παλ.,  Ληάθνο Μηραήι ,  Λπκπεξφπνπινο Δπαγ., Μαλάβεο Γ. Αζαλ., Παληαδήο Π. θαη Ραραληψηεο Ν.) 

 
  Σελ απαιιαγή απφ Γεκνηηθά Σέιε ζε επηρεηξήζεηο πνπ δηαθφπηνπλ ή πεξηνξίδνπλ ππνρξεσηηθά ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο , ιφγσ ησλ κέηξσλ απνηξνπήο ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19, θαη’ εθαξκνγή 

ηεο Πξάμεο λνκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ ΦΔΚ 68/Α/20.03.2020. θαη ζπγθεθξηκέλα : 

1.- Απαιιαγή 100% ζηα δεκνηηθά ηέιε ζε φιεο ηηο ππνρξεσηηθά (κε θξαηηθή εληνιή) θιεηζηέο 

επηρεηξήζεηο (εκπνξηθά θαηαζηήκαηα, επηρεηξήζεηο εζηίαζεο- Καθέ, Γπκλαζηήξηα θ.α.) πνπ εληάζζνληαη 

ζηε ιίζηα κε ηνπο ζρεηηθνχο ΚΑΓ. 

2.- Απαιιαγή 100% ζηα ηέιε θαηάιεςεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ  γηα ηηο ππνρξεσηηθά θιεηζηέο 

επηρεηξήζεηο γηα φιν ην έηνο 2020. 

 (Σν κέηξν απηφ αθνξά επηρεηξήζεηο πνπ δελ νθείινπλ ζην Γήκν, γηα ηηο ππφινηπεο ζα ππάξρεη 

απαιιαγή 100% κφλν γηα ην δηάζηεκα ηζρχνο ησλ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ) 

3.- ηελ πεξίπησζε πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί πνζά γηα ηελ θαηάιεςε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ζα δηελεξγείηαη 

ζπκςεθηζκφο κε κειινληηθέο απαηηήζεηο ηειψλ. 

4. -Μείσζε 40% θαηαβνιήο ελνηθίνπ ζηα δεκνηηθά αθίλεηα, φπνπ ζηεγάδνληαη επηρεηξήζεηο , νη νπνίεο 

ζηακάηεζαλ ππνρξεσηηθά ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη αθνξά γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα επηβνιήο ησλ κέηξσλ. 

- Γηα ηα θπιηθεία ησλ ζρνιείσλ πξνηείλεηαη ε κείσζε λα είλαη 100% γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα επηβνιήο 

ησλ κέηξσλ. 

5.-Παξάηαζε θαηαβνιήο έσο 31/8/2020 ησλ βεβαησκέλσλ νθεηιψλ ζην Γήκν Βέινπ- Βφραο 

6.- Αλαζηνιή είζπξαμεο έσο ηελ 31/8/2020 ησλ βεβαησκέλσλ θαη ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ θαηά ηελ 

1/4/2020, θαζψο θαη ησλ πξνζεζκηψλ θαηαβνιήο δφζεσλ ξπζκίζεσλ. 

7.- Απαιιαγή απφ ηφθνπο θαη πξνζαπμήζεηο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο θαη 

αλαζηνιήο θαηαβνιήο ησλ βεβαησκέλσλ νθεηιψλ θαη ησλ δφζεσλ ξχζκηζεο. 

8.- Γηαθνπή αλαγθαζηηθψλ κέηξσλ είζπξαμεο (ζηέξεζε Α.Φ.Μ., θαηάζρεζε εηο ρείξαο ηξίησλ) απφ ην 

κήλα Μάξηην έσο ηνλ Αχγνπζην 2020). 

Αθνξά : 

 Κιεηζηέο- πιεηηφκελεο επηρεηξήζεηο 

 Δξγαδφκελνπο ζηηο αλσηέξσ επηρεηξήζεηο, εθφζνλ έρεη αλαζηαιεί ε ζχκβαζε εξγαζίαο ηνπο. 

 Ιδηνθηήηεο αθηλήησλ πνπ εθκηζζψλνπλ επαγγεικαηηθή ζηέγε ή Α θαηνηθία ζε επηρεηξήζεηο ή 

εξγαδφκελνπο θιεηζηψλ – πιεηηφκελσλ επηρεηξήζεσλ 

9.- Απαιιαγή θαηαβνιήο ηξνθείσλ γηα παηδηθνχο θαη βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο ηνπ Γήκνπ γηα ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα επηβνιήο ησλ κέηξσλ. 

 

 Η παξνχζα απφθαζε πήξε αχμ. αξηζ.  57/2020 

        Αθνχ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη 

             O Πξφεδξνο                  Σα Μέιε 

Αθξηβέο Απφζπαζκα 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

ΓΡΑΛΖ ΜΗΥΑΖΛ 
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