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ΑΠΟΠΑΚΑ
Από ην Πξαθηηθό ηεο αξηζ. 26/07 Απγνύζηνπ 2020 ΣΑΘΣΗΘΖ
ζπλεδξίαζεο ηεο ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηνπ Γήκνπ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.ΑΡΗΘΚΟ ΑΠΟΦΑΖ 158/2020.
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βφραο πνπ απνηειείηαη απφ ηνπο: α) Παπαθπξηάθν Αλλίβα,
Γήκαξρν Βέινπ- Βφραο, σο Πξφεδξν, β) Τξσγάδε Βαζίιεην, γ) Σηάρν Αλδξέα, δ) Μπεθηάξε Γεκήηξην,
ε) Γαιεβίγθα Γεψξγην, ζη)Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηψηε, θαη δ) Βνπδνχξε Νηθφιαν, σο κέιε,
ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 7ε Απγνύζηνπ 2020, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 11:00 ζε ηαθηηθή
ζπλεδξίαζε θαη χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 6085/03.08.2020 πνπ
θνηλνπνηήζεθε λφκηκα θαη εκπξφζεζκα ζε θάζε έλα απφ ηα κέιε ηεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Ν.3852/2010 & ηνπ Ν. 4555/2018 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ
Καηαζηήκαηνο, γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απφθαζε γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Σηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξφληα ηα κέιε: α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βφραο Πξφεδξνο, β] Τξσγάδεο Βαζίιεηνο, γ] Σηάρνο Αλδξέαο, δ] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο ε] Γαιεβίγθαο
Γεψξγηνο, θαη απφληεο : α] ν θ.Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο θαη β] ν θ. Βνπδνχξεο Νηθφιανο
Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μπαθψιε Παλαγηψηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθψλ.
Θέκα 1ν : Δηζήγεζε απαιιαγήο από Γεκνηηθά Σέιε ζε επηρεηξήζεηο πνπ δηαθόπηνπλ ή
πεξηνξίδνπλ ππνρξεωηηθά ηε ιεηηνπξγία ηνπο , ιόγω ηωλ κέηξωλ απνηξνπήο ηεο δηαζπνξάο
ηνπ θνξωλνϊνύ COVID-19, θαη’ εθαξκνγή ηεο Πξάμεο λνκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ ΦΔΘ
68/Α/20.03.2020.
Ο Πξφεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνχκελνο ην πξώην ζέκα ΔΘΣΟ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, δήηεζε απφ ηα
κέιε, φπσο ην ζέκα ζπδεηεζεί σο θαηεπείγνλ, ιφγσ ηεο άκεζεο αλάγθεο ζηήξημεο ησλ επηρεηξήζεσλ
ηνπ Γήκνπ, ιφγσ ηεο δπζκελήο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο πνπ έρνπλ πεξηέιζεη ζπλέπεηα ησλ κέηξσλ
απνηξνπήο ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19.
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, απνθάζηζε ΟΚΟΦΩΛΑ φπσο ζπδεηεζεί ην ζέκα
σο θαηεπείγνλ.
Σηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο έζεζε ππφςε ησλ ηελ εηζήγεζε ηεο Δ/λζεο Οηθ. Υπεξεζίαο ε νπνία έρεη σο

θάησζη :
Α. Με ηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ ηξηαθνζηνύ έβδνκνπ ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (ΦΕΚ
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 Δεκνηηθφ Σπκβνχιην 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. Σηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ήδε
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έρνπλ θαηαβιεζεί πνζά πξνηείλεηαη ν ζπκςεθηζκόο 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 Δεκνηηθφ Σπκβνχιην 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. Δεδνκέλνπ 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 ζπκςεθηζκόο 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.
Επηπιένλ νδεγίεο σο πξνο ηελ δηαδηθαζία θαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζα δνζνχλ κε αλαθνίλσζε απφ ην
Τκήκα Εζφδσλ ηεο Δηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ.
Ο αλ. Πξ/λνο Τκήκαηνο
Η Πξ/λε Δ/λζεο
Μαπξαγάλεο Παλαγηψηεο
Τζεθνχξα Αζαλαζία
Ύζηεξα απφ ηα παξαπάλσ θαιεί ηε Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Η Ο.Δ. κεηά απφ ζπδήηεζε θαη αθνχ άθνπζε ηνλ Πξφεδξν,
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ

ΟΚΟΦΩΛΑ

A.- Δηζεγείηαη πξνο ην Γεκνηηθφ Σπκβνχιην :
1. Τελ απαιιαγή απφ ηα αλαινγνχληα ηέιε θαηάιεςεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ησλ επηρεηξήζεσλ , νη
νπνίεο δηέθνςαλ ή πεξηφξηζαλ ππνρξεσηηθά ηε ιεηηνπξγία ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ Πξάμε Ννκνζεηηθνχ
Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 68/Α/20.03.2020) θαη δελ θάλνπλ ρξήζε ηνπ παξαρσξεκέλνπ θνηλφρξεζηνπ
ρψξνπ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα ηζρχζνπλ νη πεξηνξηζκνί ησλ κέηξσλ απνηξνπήο ηεο δηαζπνξάο
ηνπ θνξσλντνχ COVID-19, κεηά ηελ ππνβνιή ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ζα
απνδεηθλχνπλ φηη ηεξνχληαη φιεο νη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο. Σηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ήδε έρνπλ
θαηαβιεζεί πνζά πξνηείλεηαη ν ζπκςεθηζκφο ηνπο κε κειινληηθέο απαηηήζεηο ηειψλ ή ε επηζηξνθή ησλ
πνζψλ.
2. Τελ απαιιαγή απφ ην εληαίν αληαπνδνηηθφ ηέινο θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ ησλ
επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο δηέθνςαλ ή πεξηφξηζαλ ππνρξεσηηθά ηε ιεηηνπξγία ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ
Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 68/Α/20.03.2020) θαη δελ θάλνπλ ρξήζε ηνπ παξαρσξεκέλνπ
θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα ηζρχζνπλ νη πεξηνξηζκνί ησλ κέηξσλ απνηξνπήο
ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19, κεηά ηελ ππνβνιή ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ
ζα απνδεηθλχνπλ φηη ηεξνχληαη φιεο νη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο. Σε πεξίπησζε πνπ ηα αλσηέξσ ηέιε
έρνπλ ήδε θαηαβιεζεί ή έρεη θαηαβιεζεί κέξνο απηψλ, ζα επέιζεη ζπκςεθηζκφο κε κειινληηθέο
απαηηήζεηο ή ε επηζηξνθή ησλ πνζψλ, αθνχ νη ελδηαθεξφκελνη ππνβάιινπλ εμνθιεκέλν ινγαξηαζκφ
ηνπ παξφρνπ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ ζα αθνξά ζην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ζπλνδεπφκελν
κε ηα ππφινηπα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά.

ΑΔΑ: ΩΜΒΕΩ9Π-ΝΡ3
Η απφθαζε απηή έιαβε α/α : 158/2020
Αθνχ ζπληάρζεθε ε παξνχζα, ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.

ΣΑ ΚΔΙΖ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.
1.- Σξωγάδεο Βαζίιεηνο
2.- ηάρνο Αλδξέαο
3.- Γαιεβίγθαο Γεώξγηνο

ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ

4.- Κπεθηάξεο Γεκήηξηνο
Αθξηβέο απόζπαζκα
Εεπγνιαηηό.O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ
ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ

