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ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην Πξαθηηθό ηεο 13εο / 07.08.2020 TAKTIKH ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέινπ – Βόραο
Αξηζκόο Απόθαζεο: 75/2020
Θέκα 1ν: Απαιιαγή 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 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
θαη ώξα

7ε Απγνύζηνπ έηνπο 2020 εκέξα Παξαζθεπή

21:00 ζπλεδξίαζε δηα δψζεο, θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ , ην Γεκνηηθφ

Σπκβνχιην Βέινπ

Βφραο ζε ζπλεδξίαζε ηαθηηθή , χζηεξα απφ ηελ κε αξηζ. πξση. 6087/03.08.2020 (Οξζ. Δπαλ.) έγγξαθε
πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.Σ., πνπ επηδφζεθε λφκηκα θαη έγθαηξα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 67 ηνπ Ν.
3852/2010 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη , ζε θάζε έλα Γεκνηηθφ Σχκβνπιν θαζψο θαη ζηνλ Γήκαξρν
θ. Παπαθπξηάθν Αλλίβα, ν νπνίνο παξαβξέζεθε.
Αθνινχζσο δηαπηζηψζεθε απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ, πσο ππήξρε λφκηκε
απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 27 κειψλ, παξαβξέζεθαλ παξφληα 25 θαη νλνκαζηηθά νη :
Παρόληες

1. δράιες Μηταήι- Πρόεδρος
2. Σρηαληαθύιιοσ Γεκήηρηος
3. Γθαηδογηάλλες Γεκήηρηος
4. Ράπηες Θεόδωρος
5. Σρωγάδες Βαζίιεηος
6. Μπεθηάρες Γεκήηρηος
7. Μαζηοράθος Άγγειος
8. Καρατοληδίηες Κωλ/λος
9. Ρόδος Νηθόιαος
10. Καιιίρε Μαρία
11. Γαιεβίγθας Γεώργηος
12. ηάτος Αλδρέας
13. Σρηαληαθύιιοσ Κωλ/λος
14. Μαλάβες Αζαλάζηος η.Παλ.
15. Μαλάβες Αζαλάζηος η. Γεκ.
16. Ραταληώηες Νηθόιαος
17. Γεκεηρίοσ Μαρία
18. Καηζηθώιες Παλαγηώηες
19. Ληάθος Μηταήι
20. Λσκπερόποσιος Δσάγγειος
21. Βοσδούρες Νηθόιαος
22. Κακπίηες Γεώργηος
23. ηακπεδάθες Παλαγηώηες
24. Καραθωηηάς Γεώργηος
25. Μπηηζάθοσ Αζπαζία

Απόληες
1.- Παληαδής Παλαγηώηες
2.- Περρής Νηθόιαος
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Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ, γηα ην 1ν ζέκα ΔΚΣΟ ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο πνπ
αθνξά ηελ απαιιαγή απφ Γεκνηηθά Τέιε 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, δήηεζε λα
ζπδεηεζεί σο θαηεπείγνλ 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.
Σν Γεκνηηθό ζπκβνύιην απνδέρζεθε νκόθωλα ηελ ζπδήηεζε εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηνπ
ζέκαηνο θξίλνληάο ην ωο θαηεπείγνλ, ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξ. 67 ηνπ Ν.
3852/2010.
Σηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο, έδσζε ηνλ ιφγν ζηνλ Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ, ν νπνίνο έζεζε
ππφςε ησλ κειψλ ηελ εηζήγεζε ηεο Γ/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 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

Βάζεη ησλ αλσηέξσ εθδφζεθε ε ππ’αξηζ. 158/2020 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ .
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Σηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο θάιεζε ηα κέιε λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά.
Τν Γεκνηηθφ Σπκβνχιην αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο, ηελ ππ’αξηζ.
158/2020 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο Πξάμεο
Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 68/Α/20.03.2020) θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε φπσο ιεπηνκεξψο
ζηα πξαθηηθά αλαγξάθνληαη
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Δγθξίλεη :
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.
Β. Δπηπιένλ νδεγίεο σο πξνο ηελ δηαδηθαζία θαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζα δνζνχλ κε
αλαθνίλσζε απφ ην Τκήκα Δζφδσλ ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ.
Η παξνχζα απφθαζε πήξε αχμ. αξηζ. 75/2020
Αθνχ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη
O Πξφεδξνο

Τα Μέιε
Αθξηβέο Απφζπαζκα
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
ΓΡΑΛΖ ΜΗΥΑΖΛ
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