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      ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ                               
ΓΖΜΟ   ΣΡΟΙΕΖΝΙΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ                                                    
       ΓΖΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 6νπ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 
 

Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζκό 6/2020 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 
ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ. 

 
ΘΔΜΑ : Λήςε απόθαζεο ζρεηηθά κε απαιιαγή ησλ επηρεηξήζεσλ από θαηαβνιή ηνπ 
εληαίνπ αληαπνδνηηθνύ ηέινπο θαζαξηόηεηαο & ειεθηξνθσηηζκνύ, α΄ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 
ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 25/19759 (Α74) γηα ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ηζρύνπλ νη πεξηνξηζκνί 
ιόγσ covid-19. 
 
 

 
ήκεξα ηελ 26ε Απξηιίνπ 2020 εκέξα Κπξηαθή από θαη 18:00 ζπλήιζε ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε 
κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (e-mail) ην Γεκνηηθό πκβνύιην  ηνπ Γήκνπ 
Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 10 ηεο ΠΝΠ «Καηεπείγνληα κέηξα αληηκεηψπηζεο 
ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 θαη ηεο αλάγθεο 
πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζήο ηνπ», θαηφπηλ ηεο ππ’αξηζκ.1511/23-4-20 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ 
Πξνέδξνπ ηνπ Γ..,  πνπ επηδόζεθε ζε θαζέλα Γεκνηηθό ύκβνπιν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξ. 95 ηνπ Γ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) θαη αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, 
δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 21 κειώλ βξέζεθαλ 20, ήηνη: 
 
 Α.- ΓΖΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ 
 
Παξόληεο      

 
1) Σδηληέξεο Αλδξέαο (Πξόεδξνο), 2.)Μέιινπ Μαξία, 3.)Λεζηώηεο ππξίδσλ, 4.) Καξαγηάλλεο 
Κσλ/λνο ,5.) Μάγεηξα- Πάιιε Αλαζηαζία,6.) Λίηζαο Κσλ/λνο, 7.))νύρια ηπιηαλή  ,8.) 
ακπάλεο Γεκήηξηνο,,9.)Παηνπιηάο  Κσλζηαληίλνο, 10.) Παληειήο Βαζίιεηνο, 11.)Αλδξένπ 
Υξπζνύια,12.) Λαδάξνπ Κσλ/λνο. 13.)  Αλαζηαζηάδεο Γεώξγηνο,14.) Θενδσξνπνύινπ 
νθία,15.) Καξλέδεο ππξίδσλ ,16.) Καξαγηάλλεο Γεώξγηνο,17.)  νύριαο σηήξηνο,18.) 
Κεξακίδαο Γεώξγηνο, 19.)Αζαλαζίνπ άββαο,20.)Μέιινο Ησάλλεο. 
 

 
Απόληεο 
1) Γαινπληδή– ακπάλε Υξπζνύια 
 
 
Β.- ΓΖΜΑΡΥΟ:  Πνιιάιεο Υξ. ππξίδσλ, Παξώλ. 
 
Γ.- ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΖΣΩΝ: 
Παξόληεο  
1) Μαξγαξώλεο Κσλ/λνο,Κ.Κνπλνππίηζαο,2.)Υαηδίλαο Γεώξγηνο, Κ. Μεγαινρσξίνπ, 
Απόληεο 
 
1) Λαδάξνπ Διεπζέξηνο,Κ.Λνπηξνπόιεσο,2.) . Παπιήο Ησζήθ, Κ. Κπςέιεο, 3.)Λίιινο 
ππξίδσλ,Κ.Καξαηδά,4.)Νηάλνο Αζαλάζηνο,Κ.Σξνηδήλνο, 5.) Κνηδηάο ηακάηηνο, 
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Κ.Σαθηηθνύπνιεο,6.) Μπισλόπνπινο Γεώξγηνο,Κ.Γξπόπεο,7.) Μνύγηνπ Μαξία,Κ. Άλσ 
Φαλαξίνπ,8.) Γεξαζίκνπ Δπάγγεινο,Κ.Γαιαηά. 
 
 
Σα ειεθηξνληθά πξαθηηθά ηεο δηα πεξηθνξάο ζπλεδξίαζεο ηήξεζε ν ηαθηηθόο  Γεκνηηθόο 
Τπάιιεινο  θ. Κόιιηαο Δπάγγεινο 
 
 
  Αξηζκόο Θέκαηνο: 1ν Ζ/Γ.                                         ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 70/2020 
 
ΘΔΜΑ : Λήςε απόθαζεο ζρεηηθά κε απαιιαγή ησλ επηρεηξήζεσλ από θαηαβνιή ηνπ 
εληαίνπ αληαπνδνηηθνύ ηέινπο θαζαξηόηεηαο & ειεθηξνθσηηζκνύ, α΄ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 
ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 25/19759 (Α74) γηα ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ηζρύνπλ νη πεξηνξηζκνί 
ιόγσ covid-19. 
 
 
Ο Πξόεδξνο δίλεη ηνλ ιόγν ζηνλ  θ. Κεξακίδα ν νπνίνο  έζεζε ππόςε ηνπ πκβνπιίνπ 
δηαβηβάδνληαο ειεθηξνληθά ζηνπο παξόληεο Γεκνηηθνύο πκβνύινπο ηα θάησζη: 
“Αγαπεηνί ζπλάδειθνη πήξακε απηή ηελ πξσηνβνπιία δεηψληαο λα γίλεη δεκνηηθφ  ζπκβνχιην 
γηα λα πάξνπκε κέηξα αλαθνχθηζεο ησλ ζπκπνιηηψλ καο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη 
άιισλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ιφγσ COVID19. 
Αληηιακβάλεζηε φηη ε ζπλνρή ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ είλαη απηφ πνπ εκείο σο 
δεκνηηθή αξρή έρνπκε ππνρξέσζε λα δηαθπιάμνπκε . 
Ζ ξαρνθνθαιηά ηεο νηθνλνκίαο πνπ είλαη νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα ζπλερίζνπλ λα 
ππάξρνπλ θαη κεηά ηε ιήμε ησλ κέηξσλ. 
Οη ζπκπνιίηεο καο πνπ ππνθέξνπλ πξέπεη λα βξνπλ ην δήκν καο ζπκπαξαζηάηε θαη 
ζηήξηγκα ηνπ. 
Γελ έρνπκε θαηξφ γηα ράζηκν νχηε ρξφλν γηα αληηπαξαζέζεηο . 
Απηφ πνπ πεξηκέλνπλ νη πνιίηεο είλαη λα καο βξνπλ ελσκέλνπο πξναζπίδνληαο ηνπο, 
Γηα απηφ ινηπφλ πξνηείλνπκε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα πξνηάζεηο πξνο ςήθηζε . 
1νλ. Σελ απαιιαγή ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ηελ θαηαβνιή ηνπ εληαίνπ αληαπνδνηηθνχ 
ηέινπο θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ α΄ εδάθηνπ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 25/19759 
(Α74)γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ηζρχνπλ νη πεξηνξηζκνί ινγσ COVID-19 . 
Βαζηδφκελνη ζηε πξάμε 20/3/2020 λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ ΑΡΘΡΟ 37 παξ 9” 
   
 Ο Πξόεδξνο δίλεη ηνλ ιόγν ζηελ ζπλέρεηα ζηνλ  θ. Γήκαξρν, δεηώληαο παξάιιεια ιεπηνκεξή 
αλάιπζε θαη ξεαιηζηηθή ηεθκεξίσζε ηνπ ηξόπνπ εθαξκνγήο ηεο αλσηέξσ πξόηαζεο από ηνλ 
θ. Κεξακίδα. Ο θ. Γήκαξρνο  έζεζε ππόςε ηνπ πκβνπιίνπ δηαβηβάδνληαο ειεθηξνληθά ζηνπο 
παξόληεο Γεκνηηθνύο πκβνύινπο ηα θάησζη: 
 

«Με ηελ παξ. 9, ηνπ άξζξνπ ηξηαθνζηνύ έβδνκνπ, ηεο ΠΝΠ 20/20-3-2020 (ΦΕΚ 68 Α/20-3-2020) κε 

ζέκα «Καηεπείγνληα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ θηλδχλνπ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ 

COVID-19, ηε ζηήξημε ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο 

ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο θαη ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο» νξίδεηαη φηη, κε απόθαζε ηνπ Δεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ, επηρεηξήζεηο πνπ δηαθφπηνπλ ή πεξηνξίδνπλ ππνρξεσηηθά ηε ιεηηνπξγία ηνπο, ιφγσ ησλ 

κέηξσλ απνηξνπήο ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ 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 απφθαζε απηή 

κπνξεί λα ξπζκίδνληαη θαη ζέκαηα ζπκςεθηζκνχ κε κειινληηθέο απαηηήζεηο ηειψλ, ζε πεξίπησζε πνπ 

έρνπλ ήδε θαηαβιεζεί πνζά εληφο ηνπ δηαζηήκαηνο απαιιαγήο. 

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%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/
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Σελ αλσηέξσ δηάηαμε, ηε γλσξίδνπκε απφ ηελ εκέξα πνπ εθδφζεθε θαη ηελ επηθξνηνχκε, σο πξνο ην 

ζθεπηηθφ ηεο. Χζηφζν, εχινγα καο πξνβιεκαηίδεη ν ηξφπνο θαη ηα δεηήκαηα εθαξκνγήο ηεο.  

 

Ο Γήκνο καο έρεη ήδε έξζεη ζε επαθή κε ηε Γ.Δ.Ζ, έηζη ψζηε λα ελεκεξσζεί πιήξσο γηα ηε δηαδηθαζία 

πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ νη επηρεηξεκαηίεο ηνπ Σφπνπ καο, γηα ηελ απαιιαγή απφ ηα 

ζπγθεθξηκέλα ηέιε. Πεξηκέλνπκε απφ ηε Γ.Δ.Ζ, λα καο απνζηείιεη πνηα ζα είλαη ηα απαξαίηεηα 

δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα, πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ νη επηρεηξεκαηίεο γηα λα απαιιαγνχλ απφ ηα 

ζπγθεθξηκέλα ηέιε. Δπίζεο, αλακέλνπκε πνηα ζα 

είλαη ε δηαδηθαζία απφ άπνςε νηθνλνκηθήο θχζεσο.( αλ ζα πξέπεη λα πιεξψζνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα ηέιε 

θαη λα επηζηξαθνχλ απφ ην Γήκν ή λα πξαγκαηνπνηεζεί θάπνηνο ζπκςεθηζκφο ζην κέιινλ ). Αζθαιψο 

θαη ζα θάλνπκε φηη πξνβιέπεηαη , φηαλ καο ελεκεξψζνπλ πιήξσο. 

Με δεδνκέλν φηη δελ έρνπκε κέρξη ζήκεξα επίζεκε ελεκέξσζε, ζαο γλσξίδνπκε θάπνηεο δηθέο καο 

πξνηάζεηο θαη ζθέςεηο, κε ηελ επηθχιαμε φηη ζα αθνινπζήζνπκε ηε λφκηκε νδφ φηαλ ελεκεξσζνχκε 

επίζεκα. 

 

Σν εληαίν αληαπνδνηηθό ηέινο θαζαξηόηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνύ ζπλεηζπξάηηεηαη ππνρξεσηηθά 

από ηελ ΔΕΗ κε ηνλ ινγαξηαζκό ξεύκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν. 3979/2011, 

ηνπ Ν. 25/75, ηνπ Ν. 429/76 θαη ηνπ Ν. 1080/80. Σν πξώην ζελάξην, ινηπφλ, είλαη: 

 

Πξνθεηκέλνπ λα ζηακαηήζεη ε ΔΕΗ λα εηζπξάηηεη ην ζπγθεθξηκέλν ηέινο, ζα πξέπεη πξώηα λα 

θαηαγξάςνπκε ηηο επηρεηξήζεηο πνπ πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο, πνπ ζέηεη ν λόκνο, λα εληνπίζνπκε 

ηνλ αξηζκό παξνρήο ηνπο, θαη ζηε ζπλέρεηα λα θνηλνπνηήζνπκε ηα ζηνηρεία απηά ζηελ ΔΕΗ, 

πξνθεηκέλνπ εθείλε, κε ηε ζεηξά ηεο, λα ζηακαηήζεη λα ρξεώλεη ην ηέινο. Κη φια απηά, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη, ε ΓΔΖ κπνξεί λα αληαπεμέιζεη, ηερληθά, ζηηο αλσηέξσ απαηηήζεηο ηνπ Γήκνπ. 

 

Καηαλνείηε φκσο φηη, κε ην ζελάξην απηφ, αθφκε θη αλ κπνξέζεη λα εθαξκνζηεί απφ ηελ ΓΔΖ, ζην ρξφλν 

πνπ ζα εθαξκνζηεί, ην κέηξν δελ ζα έρεη θαλέλα λφεκα γηα ηηο πιεηηφκκελεο επηρεηξήζεηο, θαζώο ζα έρεη 

ραζεί πνιύο θαη πνιύηηκνο ρξόλνο, ελώ ην όθεινο ζα είλαη κεδακηλό. Επηπιένλ, είλαη πνιύ πηζαλό, 

ε ΔΕΗ, λα κελ κπνξέζεη λα ην εθαξκόζεη αλαδξνκηθά. 

 

Έλα δεύηεξν ζελάξην είλαη, ν Δήκνο λα επηζηξέςεη ηα ρξήκαηα, ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ζηγεί, 

αθνύ όκσο εθείλεο, πξνεγνπκέλσο, ηα θαηαβάιινπλ ζηε ΔΕΗ.  

 

ηελ πεξίπησζε απηή, ν Δήκνο ζα δεηήζεη, από ηηο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ απνδεδεηγκέλα δηαθφςεη ή 

πεξηνξίζεη ππνρξεσηηθά ηε ιεηηνπξγία ηνπο, ιφγσ ησλ κέηξσλ απνηξνπήο ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ 
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COVID-19, λα ππνβάιινπλ αίηεκα επηζηξνθήο ησλ ρξεκάησλ πνπ έρνπλ θαηαβάιεη, κέζσ ησλ 

ινγαξηαζκώλ ηεο ΔΕΗ, γηα ην εληαίν αληαπνδνηηθφ ηέινο. Δπνκέλσο, καδί κε ηελ αίηεζε, πνπ ζα 

πξέπεη λα ππνβάινπλ νη πξναλαθεξζείζεο επηρεηξήζεηο, απαηηείηαη λα πξνζθνκίζνπλ : 

α) Σν ινγαξηαζκό ηεο ΔΕΗ, γηα ηελ πεξίνδν απφ 01/03/2020, καδί κε ην απνδεηθηηθό πιεξσκήο ηνπ. 

β) Εθηύπσζε, από ηελ ηζηνζειίδα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ, ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (¨Taxisnet¨), ζηελ νπνία λα αλαθέξνληαη νη ελεξγνί θσδηθνί 

δξαζηεξηόηεηαο. 

γ) Αληίγξαθν ηνπ εληύπνπ, πνπ έρεη ππνβιεζεί ζην ζύζηεκα ¨ΕΡΓΑΝΗ¨, κε ηίηιν «Τπεύζπλε 

Δήισζε Επηρεηξήζεσλ – Εξγνδνηώλ», ησλ νπνίσλ ε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηά ηνπο είηε έρεη 

αλαζηαιεί, κε εληνιή δεκφζηαο αξρήο, νπφηε είλαη δηθαηνχρνη κείσζεο κηζζψκαηνο επαγγεικαηηθψλ 

κηζζψζεσλ, είηε πιήηηνληαη ζεκαληηθά, βάζεη ησλ νξηδφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ΚΑΓ, 

ιφγσ ησλ κέηξσλ αληηκεηψπηζεο ηεο κεηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19»,  

 

Όκσο, κε ην ζελάξην απηφ, ππάξρεη θίλδπλνο ζπλσζηηζκνύ ησλ ελδηαθεξόκελσλ ζηα γξαθεία ηνπ 

Δήκνπ, θαη κάιηζηα, ζε πεξίνδν θαηά ηελ νπνία αξθεηνί ππάιιεινη απνπζηάδνπλ, κε άδεηεο θαλνληθέο θαη 

εηδηθνχ ζθνπνχ. Σν γεγνλφο απηφ κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ παξακνλή ηνπ θφζκνπ ζην ρψξν ηνπ 

Γεκαξρείνπ, ζέηνληαο ζε θίλδπλν ηελ πγεία θαη ησλ πνιηηώλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Δήκνπ.   

 

Καηά ζπλέπεηα, ιακβάλνληαο ππόςε όια ηα αλσηέξσ, πξνηείλσ, πξνο ην Δεκνηηθό πκβνύιην, ηελ 

απαιιαγή από ην εληαίν αληαπνδνηηθό ηέινο θαζαξηόηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνύ ησλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ δηέθνςαλ ή πεξηόξηζαλ ππνρξεσηηθά ηε  

ιεηηνπξγία ηνπο, ιφγσ ησλ κέηξσλ απνηξνπήο ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19, από ηελ 

01/03/2020 θαη γηα όζν ρξνληθό δηάζηεκα ηζρύνπλ νη πεξηνξηζκνί κε ηελ αθόινπζε δηαδηθαζία, ε 

νπνία επαλαιακβάλσ ζα επαλεμεηαζηεί όηαλ γίλνπλ επίζεκα νη απαξαίηεηεο δηεπθξηλήζεηο από ηε 

ΔΕΗ: 

 

Όζεο επηρεηξήζεηο έρνπλ απνδεδεηγκέλα δηαθόςεη ή πεξηνξίζεη ππνρξεσηηθά ηε ιεηηνπξγία ηνπο, 

ιφγσ ησλ κέηξσλ απνηξνπήο ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19, ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ 

αίηεκα επηζηξνθήο ησλ ρξεκάησλ πνπ έρνπλ θαηαβάιιεη κέζσ ησλ ινγαξηαζκώλ ηεο ΔΕΗ γηα ην 

εληαίν αληαπνδνηηθό ηέινο. Μαδί κε ηελ αίηεζε ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ : 

α) Σν ινγαξηαζκό ηεο ΔΕΗ, γηα ηελ πεξίνδν απφ 01/03/2020, καδί κε ην απνδεηθηηθό πιεξσκήο ηνπ 

β) Εθηύπσζε από ηελ ηζηνζειίδα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (¨Taxisnet¨), ζηελ νπνία λα αλαθέξνληαη νη ελεξγνί θσδηθνί 

δξαζηεξηόηεηαο. 

γ) Αληίγξαθν ηνπ εληύπνπ, πνπ έρεη ππνβιεζεί ζην ζύζηεκα ¨ΕΡΓΑΝΗ¨, κε ηίηιν «Τπεύζπλε 

Δήισζε Επηρεηξήζεσλ – Εξγνδνηώλ», ησλ νπνίσλ ε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηά ηνπο, είηε έρεη 
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αλαζηαιεί κε εληνιή δεκφζηαο αξρήο, νπφηε είλαη δηθαηνχρνη κείσζεο κηζζψκαηνο επαγγεικαηηθψλ 

κηζζψζεσλ, είηε πιήηηνληαη ζεκαληηθά, βάζεη ησλ νξηδφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ΚΑΓ, 

ιφγσ ησλ κέηξσλ αληηκεηψπηζεο ηεο κεηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19».       

 

Παξάιιεια, γηα ιόγνπο πξνζηαζίαο ηεο δεκόζηαο πγείαο, κε απόθαζε Δεκάξρνπ, πνπ ζα αλαξηεζεί 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Πξντζηακέλεο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ, ζα θαζνξηζηνύλ ν ρώξνο, νη εκέξεο θαη νη ώξεο, θαηά ηηο νπνίεο, νη ππεξεζίεο ηνπ 

Δήκνπ ζα δέρνληαη ηα αηηήκαηα ησλ αλσηέξσ επηρεηξήζεσλ, απνθιεηζηηθά θαηόπηλ ξαληεβνύ, ηα 

νπνία ζα θιείλνληαη κεηά από επηθνηλσλία ηνπο, είηε κέζσ ηειεθώλνπ, είηε κέζσ ειεθηξνληθνύ 

ηαρπδξνκείνπ». 

Ο Πξόεδξνο δίλεη ηνλ ιόγν ζηνλ  θ. νύρια ν νπνίνο  έζεζε ππόςε ηνπ πκβνπιίνπ 
δηαβηβάδνληαο ειεθηξνληθά ζηνπο παξόληεο Γεκνηηθνύο πκβνύινπο ηα θάησζη: 
 
«Κχξηε Πξφεδξε , Κχξηε Γήκαξρε , Αγαπεηνί πλάδειθνη, 
 
Υξηζηφο Αλέζηε θαη ρξφληα πνιιά κε πγεία ζε εζάο θαη ζηηο ηηο νηθνγέλεηεο ζαο!!!  
 
χκθσλα κε ηελ απφ 20-3-2020 Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (ΦΕΚ 68/Α/20- 3-2020) 
«Καηεπείγνληα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ θηλδχλνπ δηαζπνξάο ηνπ 
θνξσλντνχ COVID – 19, ηε ζηήξημε ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηε 
δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο θαη ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο», άξζξν 37, παξ. 
9 «κε Απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δηαθφπηνπλ ηε ιεηηνπξγία 
ηνπο , ηνπο ιφγσ ησλ κέηξσλ απνηξνπήο ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID –19, κπνξεί 
λα απαιιάζζνληαη ηνπ εληαίνπ αληαπνδνηηθνχ ηέινπο θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ,  γηα ην 
ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ηζρχνπλ νη πεξηνξηζκνί ιφγσ covid – 19. 
Με ηελ απφθαζε απηή κπνξεί λα ξπζκίδνληαη θαη ζέκαηα ζπκςεθηζκνχ κε κειινληηθέο 
απαηηήζεηο ηειψλ, ζε πεξίπησζε πνπ έρνπλ ήδε θαηαβιεζεί πνζά εληφο ηνπ δηαζηήκαηνο 
απαιιαγήο>>. 
 
Δπνκέλσο, βάζεη ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ , απηφ πνπ πξνβιέπεηαη, είλαη ε 
απαιιαγή ησλ επηρεηξήζεσλ απφ αληαπνδνηηθά ηέιε θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ, πνπ έκεηλαλ 
θιεηζηέο  γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνπλ νη πεξηνξηζκνί , ιφγσ covid – 19 . 
 
Ο Γήκνο καο έρεη ήδε έξζεη ζε επαθή κε ηε Γ.Δ.Ζ, έηζη ψζηε λα ελεκεξσζεί πιήξσο γηα ηε 
δηαδηθαζία πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ νη επηρεηξεκαηίεο ηνπ Σφπνπ καο, γηα ηελ 
απαιιαγή απφ ηα ζπγθεθξηκέλα ηέιε. 
 
Πεξηκέλνπκε απφ ηε Γ.Δ.Ζ, λα καο απνζηείιεη πνηα ζα είλαη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά 
έγγξαθα, πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ νη επηρεηξεκαηίεο γηα λα απαιιαγνχλ απφ ηα 
ζπγθεθξηκέλα ηέιε. Δπίζεο, αλακέλνπκε πνηα ζα είλαη ε δηαδηθαζία απφ άπνςε νηθνλνκηθήο 
θχζεσο.( αλ ζα πξέπεη λα πιεξψζνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα ηέιε θαη λα επηζηξαθνχλ απφ ην Γήκν 
ή λα  πξαγκαηνπνηεζεί θάπνηνο ζπκςεθηζκφο ζην κέιινλ ). 
Αζθαιψο θαη ζα θάλνπκε φηη πξνβιέπεηαη , φηαλ καο ελεκεξψζνπλ πιήξσο. 
 
Όζνη επηρεηξεκαηίεο ινηπφλ, ζα δηθαηνχληαη ηελ απαιιαγή απφ ηα ζπγθεθξηκέλα ηέιε, λα 
επηθνηλσλήζνπλ ηειεθσληθά ζηνλ Γήκν , γηα λα θαλνλίζνπλ ζπλάληεζε ζην δεκνηηθφ 
θαηάζηεκα. 
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Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ζα ζπκβάιινπκε ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δηαζπνξάο  ηνπ θνξσλντνχ covid 
– 19 . 
Σέινο, κε φιν ηνλ ζεβαζκφ πνπ έρσ απέλαληη ζαο , θαιφ ζα ήηαλ φηαλ ζα έρεηε θάπνηα 
πξφηαζε λα  αλαθέξεηε ηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία  γηα  ηελ πινπνίεζε απηνχ πνπ δεηάηε.  
Όιεο νη ηδέεο είηε πξνηάζεηο ζαο είλαη αζθαιψο  εππξφζδεθηεο , απιά ζα ήηαλ πξνηηκφηεξν, 
λα ηηο θέξλεηε νινθιεξσκέλεο απφ φιεο ηηο πιεπξέο». 
 
Ο θ Αζαλαζίνπ θαηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο δήισζε: «Με ηελ επηζηνιή κνπ απηή ζέισ λα 
γλσξίζσ ζε φινπο ηνπο εθιεγκέλνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο φηη ςεθίδσ ζε φια ηα ζέκαηα 
ηεο ζεκεξηλήο εκεξήζηαο δηάηαμεο ΝΑΗ, ζχκθσλα κε ηηο εηζεγήζεηο ηνπ θ. Γ.Κεξακίδα θαη ηνπ 
θ. Κ.Καξαγηάλλε. 
Δπίζεο λα επηζεκάλσ φηη επηβάιιεηαη ν επαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ, 
χδξεπζεο, θαζαξηφηεηαο θαη απνρέηεπζεο, κε δεδνκέλνπ φηη νη δπζκελείο επηπηψζεηο απφ ηελ 
θξίζε πνπ βηψλνπκε είλαη ηεξάζηηεο γηα ηνπο επαγγεικαηίεο θαη ηνπο δεκφηεο. 
Σέινο λα πξνζζέζσ φηη γηα  ην Κνηλσληθφ Παληνπσιείν είλαη εμαηξεηηθά κεγάιε αλάγθε λα 
εληζρπζεί θαη εθδειψλσ ελδηαθέξνλ, καδί κε κηα νκάδα αλζξψπσλ πνπ ζπλεξγαδφκαζηε εδψ 
θαη ρξφληα λα αλαιάβνπκε πξσηνβνπιίεο γηα ηελ ζπγθέληξσζε θαη δηαλνκή ηξνθίκσλ ζηηο 
εππαζείο θαη επάισηνπο ζπκπνιίηεο καο. Γελ θαηαλνψ ηηο ιέμεηο «ξεαιηζηηθή ηεθκεξίσζε». Σν 
ζέκα ππάξρεη, ε εηζήγεζε ππάξρεη. Δίλαη αθαηαλφεηα φια απηά πνπ δεηάηε». 
«Κχξηε νχρια γλσξίδεηε πνπ απεπζχλεζηε; Να είζηε πην ζπγθξαηεκέλνο θαη αθήζηε ηηο 
ππνδείμεηο. Βάιηε ην ζέκα ζε ςεθνθνξία. Καιείηε ηνπο επαγγεικαηίεο ζε ζπλάληεζε  ζην 
δεκνηηθφ θαηάζηεκα ,ελψ εκείο δεηάκε γεληθή θάιπςε ησλ επαγγεικαηηψλ. Αλ ζέιεηε λα 
πινπνηήζεηε απηά πνπ ιέηε ζα θάλαηε αλαθνηλψζεηο. Πξνθαλψο άιιν είλαη ην αθξναηήξηφ ζαο. 
Βάιηε ην ζέκα ζε ςεθνθνξία». 
 
Ο θ. Αλαζηαζηάδεο θαηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο δήισζε: «Θα ήηαλ πξνηηκφηεξν λα 
πεξηκέλνπκε θάπνηα λεψηεξε ηνπνζέηεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη λα 
δηαβνπιεπηνχκε κε ηνλ Δκπνξηθφ χιινγν Γαιαηά θαη ηνλ Δκπνξηθφ χιινγν Μεζάλσλ γηα ηηο 
φπνηεο δξάζεηο ζα ήηαλ πξνο φθεινο ησλ επαγγεικαηηψλ απνθεχγνληαο δηαδηθαζίεο πνπ 
κπνξεί λα δεκηψζνπλ ηηο επηρεηξήζεηο. Δπίζεο δελ αλαθέξεηαη ζηελ ΠΝΠ ην δήηεκα ησλ 
ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζπλεπψο ζα ήηαλ πην νξζφ λα δνζεί πξψηα θάπνηα δηεπθξίληζε απφ ην 
ππνπξγείν θαη λα θαηαηεζεί κηα νινθιεξσκέλε πξφηαζε» 
 
Ο θ. Καξαγηάλλεο Κσλ/λνο θαηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο δήισζε :  
«Κχξηε Πξφεδξε ζαο απνζηέιισ δεχηεξν email θαη ζαο ππελζπκίδσ :1)Φεθίδσ ζε φια ηα 
ζέκαηα ΝΑΗ σο έρνπλ νη εηζεγήζεηο ηεο αληηπνιίηεπζεο πνπ έρνπλ θαηαηεζεί ζην 
πξνεδξείν,2)Όζνλ αθνξά πσο ζα πινπνηεζνχλ νη απνθάζεηο ηνπ Γ.. είλαη ζέκα δηνίθεζεο 
ηνπ Γήκνπ θαη δελ κε αθνξά ε δηαδηθαζία. Σν Γ.. απνθαζίδεη θαη νη ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ 
εθηεινχλ. Παξαθαιψ λα ηεζνχλ ζε ςήθηζε νη πξνηάζεηο φιεο. Φεθίδσ ηηο πξνηάζεηο σο έρνπλ 
ηεο αληηπνιίηεπζεο θαη ζην πξψην ζέκα θαη ζε φια ηα ζέκαηα. Οη πξνηάζεηο ηνπ δεκάξρνπ θαη 
ηνπ αληηδεκάξρνπ Δίλαη δηαθνξεηηθέο θ. Πξφεδξε». 
 
 Ζ θ. Υξ. Αλδξένπ θαηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο δήισζε: «Γελ είλαη πξέπνλ λα θξάδεη, 
κπνξεί λα απνθεπρζεί γηα εχινγνπο ιφγνπο. Γελ ηνλ ηηκά γηα ζεζκηθνχο ιφγνπο. Μπνξεί λα 
θαηεπζχλεη, εθφζνλ γλσξίδεη. Δίλαη κηα πνιηηηζκέλε πνιηηηθή ελέξγεηα γηα ην θνηλφ θαιφ 
(απεπζπλφκελε ζηνλ θ. νχρια)». 
 «Ναη -εηζήγεζε ηνπ θ. Κεξακίδα. Σνλ ηξφπν θαη ηελ ιχζε νθείιεη λα δηεθπεξαηψζεη – 
πινπνηήζεη ε δεκνηηθή αξρή». 
 
O θ. Λαδάξνπ θαηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο δήισζε: «Ση ελλνείηε θ. Πξφεδξε φηη ρξεηάδεηαη 
λα πξνβεί (πνηνο ;) ζε αλάιπζε θαη ξεαιηζηηθή ηεθκεξίσζε ηνπ ηξφπνπ εθαξκνγήο ηνπ 1νπ 
ζέκαηνο φηαλ ην ζέκα είλαη απαιιαγή ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ 
καο απφ ηέιε θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ; Ση αλάιπζε αθξηβψο ρξεηάδεηαη ζε απηφ ε 
Γεκνηηθή Αξρή ψζηε λα ηνπνζεηεζεί; Πνηνο επηζπκείηε λα ηνπνζεηεζεί» 
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Ο θ. Μέιινο θαηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο δήισζε: «Ζ εηζήγεζε είλαη ζαθέζηαηε. 
Παξαθαιψ λα ζθεθηείηε ηα ζπκθέξνληα ησλ δεκνηψλ θαη ηνπ Γήκνπ. πζηξαηεπηείηε ζε απηήλ 
ηελ πξνζπάζεηα». 
Ο θ. Καξλέδεο θαηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο δήισζε : « Με θαιχπηεη ε εηζήγεζε ηνπ θ. 
Κεξακίδα βάζεη ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ. Γελ ππάξρεη πην μεθάζαξν θ. 
Πξφεδξε». «Αγαπεηέ θ. Πξφεδξε νη εηζεγήζεηο φισλ ησλ ζεκάησλ έρνπλ ζηαιεί ειεθηξνληθά, 
φθεηιαλ νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη λα ηηο είραλ κειεηήζεη. Γπζηπρψο ε ηαθηηθή ζαο εθζέηεη..». 
«Άιια ιφγηα λα αγαπηφκαζηε ιππάκαη γηα ηελ ζπλέρεηα ηνπ νιηζζήκαηφο ζαο εθηίζεζηε, ε 
πξάμε λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ αγαπεηέ σηήξε ιέεη μεθάζαξα φηη ν Γήκνο πξέπεη πξψηα 
λα πάξεη απφθαζε πξάγκα πνπ εζείο δελ ην θέξαηε σο ζέκα ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην  θαη 
ζαο πνλάεη πνιχ πνπ ην έθεξαλ ζχκβνπινη φρη ηεο δηθήο ζαο παξάηαμεο..Όηαλ 
θαζαξνγξαθνχλ νη απνθάζεηο ηφηε ηα ιέκε… Χο ζπλήζσο φηαλ γίλεηαη δηαδηθηπαθφ ζπκβνχιην 
απαληάκε κε έλα ΝΑΗ ή έλα ΟΥΗ φπσο θάλακε ζηα πξνεγνχκελα». 
«Ορ αδέιθηα ράιηα είζαζηε πνιχ θαινί ζηελ αληηγξαθή θ.Γήκαξρε. Βξε ηελ ΦΖΦΗΕΔΣΑΗ ηελ 
εηζήγεζε ηνπ θ.Κεξακίδα πνπ είλαη ιαθσληθή γηαηί ην ΛΑΚΧΝΗΕΔΗΝ ΔΣΗ ΦΗΛΟΟΦΔΗΝ 
.Παξαδερηείηε φηη πνλάεη πνπ δελ ην θέξαηε εζείο σο ζέκα. ΚΤΡΗΔ ΓΖΜΑΡΥΔ 
ΔΞΑΚΟΛΟΤΘΔΗΣΑΗ ΝΑ ΦΔΡΔΣΔ ΠΟΛΤ ΦΘΖΝΑ». 
«Φεθίδσ κε ζεηηθή ςήθν ΝΑΗ φια ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζχκθσλα κε ηηο 
εηζεγήζεηο ηνπ θ. Γ.Κεξακίδα θαη ηνπ θ. Κ. Καξαγηάλλε έηζη φπσο ζαο έρνπλ ζηαιεί 
ειεθηξνληθά. Οη εληππψζεηο θεξδίδνληαη ζην δηα ηαχηα». 
ηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θαιεί ην πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά 
 
Σν Γ.. αθνύ έιαβε ππόςε: 
 
1.Σηο αλσηέξσ εηζεγήζεηο 
2. Σελ ΠΝΠ κε αξηζκ. ΦΔΚ 55/Α’/11-3-2020 
 
 
 
 

 
             Α π ν θ α ζ ί δ ε η  

 

Καηά πιεηνςεθία εγθξίλεη ηελ πξόηαζε ηνπ θ. Κεξακίδα δειαδή  ηελ απαιιαγή ησλ 
επηρεηξήζεσλ από ηελ θαηαβνιή ηνπ εληαίνπ αληαπνδνηηθνύ ηέινπο θαζαξηόηεηαο θαη 
ειεθηξνθσηηζκνύ α΄ εδάθηνπ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 25/19759 
(Α74 )γηα ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ηζρύνπλ νη πεξηνξηζκνί ινγσ COVID-19 . 
Βαζηδόκελνη ζηε πξάμε 20/3/2020 λνκνζεηηθνύ πεξηερνκέλνπ ΑΡΘΡΟ 37 παξ 9” 
   
 
Μεηνςεθνύλησλ ησλ θ.θ. Σδηληέξε Αλδξέα ,Μέιινπ Μαξία, Λεζηώηε ππξίδσλ, Μάγεηξα- 
Πάιιε Αλαζηαζία,,Λίηζα Κσλ/λνοπ, νύρια ηπιηαλή, Θενδσξνπνύινπ νθία, νύρια 
σηεξίνπ &  Αλαζηαζηάδε Γεσξγίνπ νη νπνίνη ππεξςήθηζαλ ηελ πξόηαζε ηνπ θ. Γεκάξρνπ. 
 
 
 
 

                   Ζ Παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 70/2020 

 

                Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                        ΣΑ ΜΔΛΖ 

 

     Τπνγξαθή                                                                            Τπνγξαθέο        
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                                  ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

                 Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

                                     

                                    ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡ. ΤΖΘΝΘΕΡΗΣ 

 


