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      ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ                               
ΓΖΜΟ   ΣΡΟΙΕΖΝΙΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ                                                    
       ΓΖΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 6οσ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 
 

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

 
ΘΔΜΑ : Λήυη  απόθαζης ζτεηικά με αναζηολή καηαβολής ηφν επιτειρήζεφν, για ηο 

τρονικό διάζηημα ποσ ιζτύοσν οι περιοριζμοί λόγφ covid-19 και έφς ηέλος Δεκεμβρίοσ 
2020, ηοσ ηέλοσς επί ηφν ακαθαρίζηφν εζόδφν ηφν καηαζηημάηφν 0,5% και ηφν ηελών 
διαμονής παρεπιδημούνηφν 0,5%. 

 
 
 
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 αληηκεηώπηζεο 
ησλ αξλεηηθώλ ζπλεπεηώλ ηεο εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19 θαη ηεο αλάγθεο 
πεξηνξηζκνύ ηεο δηάδνζήο ηνπ», θαηόπηλ 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 
 
Παρόνηες      

 
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. 
 

 
Απόνηες 
1) Γαινπληδή– ακπάλε Υξπζνύια 
 
 
Β.- ΓΖΜΑΡΥΟ:  Πολλάλης Υρ. πσρίδων, Παρών. 
 
Γ.- ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΖΣΩΝ: 
Παρόνηες  
1) Μαξγαξώλεο Κσλ/λνο,Κ.Κνπλνππίηζαο,2.)Υαηδίλαο Γεώξγηνο, Κ. Μεγαινρσξίνπ, 
Απόνηες 
 
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 
 
 
  Αριθμός Θέμαηος: 3ο Ζ/Γ.                                         ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 72/2020 
 
ΘΔΜΑ : Λήυη  απόθαζης ζτεηικά με αναζηολή καηαβολής ηφν επιτειρήζεφν, για ηο 

τρονικό διάζηημα ποσ ιζτύοσν οι περιοριζμοί λόγφ covid-19 και έφς ηέλος Δεκεμβρίοσ 
2020, ηοσ ηέλοσς επί ηφν ακαθαρίζηφν εζόδφν ηφν καηαζηημάηφν 0,5% και ηφν ηελών 
διαμονής παρεπιδημούνηφν 0,5%. 

 
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 δεηώληαο λα γίλεη δεκνηηθό 
ζπκβνύιην γηα λα πάξνπκε κέηξα αλαθνύθηζεο ησλ ζπκπνιηηώλ καο θαη ησλ 
επηρεηξήζεσλ αιιά θαη άιισλ θνηλσληθώλ νκάδσλ ιόγσ COVID19. 
Αληηιακβάλεζηε όηη ε ζπλνρή ηνπ θνηλσληθνύ ηζηνύ είλαη απηό πνπ εκείο σο 
δεκνηηθή αξρή έρνπκε ππνρξέσζε λα δηαθπιάμνπκε . 
Η 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 θαηξό γηα ράζηκν νύηε ρξόλν γηα αληηπαξαζέζεηο . 
Απηό πνπ πεξηκέλνπλ νη πνιίηεο είλαη λα καο βξνπλ ελσκέλνπο πξναζπίδνληαο ηνπο, 
Γηα απηό ινηπόλ πξνηείλνπκε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα πξνηάζεηο πξνο ςήθηζε . 
3νλ Τελ αλαζηνιή θαηαβνιήο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ηζρύνπλ 
νη πεξηνξηζκνί ινγσ COVID 19 θαη έσο ην ηέινο Γεθεκβξίνπ 2020. 
α) Τνπ ηέινπο επί ησλ αθαζαξίζησλ εζόδσλ ησλ θαηαζηεκάησλ 0,5% 
β) ησλ ηειώλ παξεπηδεκνύλησλ 0,5% . Όπσο γλσξίδνπκε νη επηρεηξήζεηο έρνπλ 
πιεγή θαη ζα πιεγνύλ θαη κεηά ην ηέινο ησλ όπνησλ πεξηνξηζηηθώλ κέηξσλ . Τα ηέιε 
απηά βεβαίσο θαη ζα εηζπξαρηνύλ από ηηο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ππνρξενύληαη λα ηα 
απνδώζνπλ ζηνλ Γήκν .πξέπεη ινηπόλ λα πάξνπκε απόθαζε κε απαίηεζεο ηεο 
θαηαβνιήο ησλ ρξεκάησλ .ΔΓΩ ν Γήκνο καο πξέπεη λα πξσηνζηαηήζεη θαη λα πίεζε 
ηελ θεληξηθή εμνπζία γηα λνκνζεηηθή ξύζκηζε ζρεηηθή κε ηα ηέιε παξεπηδεκνύλησλ 
θαη ηα ηέιε επί ησλ αθαζαξίζησλ». 
Ο Πξόεδξνο δίλεη ηνλ ιόγν ζηελ ζπλέρεηα ζηελ  θ. νύρια  ε νπνία  έζεζε ππόςε ηνπ 
πκβνπιίνπ, δηαβηβάδνληαο ειεθηξνληθά ζηνπο παξόληεο Γεκνηηθνύο πκβνύινπο ηα θάησζη: 
 
«Κύξηε Πξόεδξε, Κύξηε Γήκαξρε, Αγαπεηνί Σπλάδειθνη 
 
Λακβάλνληαο ππόςε ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε, ζα ήζεια λα αλαθέξσ ηα θάησζη: 

Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 3 ηνπ Ν. 1080/1980 πνπ αθνξνύλ ην ηέινο 

δηακνλήο παξεπηδεκνύλησλ, αιιά θαη ηνπ άξζξνπ 62 παξ. 1 ηνπ Ν. 4483/17 πνπ αθνξνύλ ην 

ηέινο επί ησλ αθαζαξίζησλ εζόδσλ ησλ θέληξσλ δηαζθέδαζεο, εζηηαηνξίσλ θαη ζπλαθώλ 

θαηαζηεκάησλ, νξίδεηαη όηη ην ηέινο βαξύλεη ηνλ πειάηε θαη αλαγξάθεηαη μερσξηζηά ζηα 
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εθδηδόκελα θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ζηνηρεία, εηζπξάηηεηαη δε από απηόλ πνπ εθδίδεη ην 

ινγαξηαζκό, ν νπνίνο ππνρξενύηαη λα ην θαηαβάιεη ζην νηθείν δεκνηηθό ηακείν. 

Οη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ αλαζηείιεη ηε ιεηηνπξγία ηνπο, ιόγσ ησλ κέηξσλ αληηκεηώπηζεο 

ηεο παλδεκίαο COVID-19, πώο ζα πιεξώζνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα ηέιε όηαλ έρνπλ κεδεληθέο 

εηζπξάμεηο? Δίλαη ΔΥΝΟΗΤΟ όηη δελ δηελεξγνύλ κηζζώζεηο ή πσιήζεηο γηα ην επίκαρν 

ρξνληθό δηάζηεκα θαη δελ εθδίδνπλ θνξνινγηθά ζηνηρεία, επνκέλσο ΓΔΝ ζα απνδώζνπλ ηα 

αληίζηνηρα αλαθεξόκελα ηέιε αθνύ δελ ηα έρνπλ εηζπξάμεη. 

Γηα ηελ απόδνζε εηζπξαρζέλησλ ηειώλ πξνεγεζέληνο ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο, κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο από 11-03-2020 ΠΝΠ (ΦΔΚ 55Α/2020) πξνβιέπεηαη όηη δύλαηαη 

λα παξαηείλεηαη ε πξνζεζκία θαηαβνιήο θαη λα αλαζηέιιεηαη ε είζπξαμε νθεηιόκελσλ 

πνζώλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ επιήγεζαλ νηθνλνκηθά ιόγσ ηεο εκθάληζεο θαη δηάδνζεο 

ηνπ COVID-19. 

Με ηελ Υπνπξγηθή Απόθαζε Α.1054/2020 πνπ δεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ 950/Β/21-3-2020 

παξαηάζεθαλ κέρξη θαη ηελ 31/08/2020 νη πξνζεζκίεο θαηαβνιήο ζηηο Γ.Ο.Υ. νθεηιώλ από 

δειώζεηο ΦΠΑ κε πνζό θόξνπ πξνο θαηαβνιή (ρξεσζηηθέο), ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ 

ελεξγό θύξην θσδηθό δξαζηεξηόηεηαο ζηηο 20/03/2020. 

Σύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν. 2130/93 ην ηέινο επί αθαζαξίζησλ 

εζόδσλ θαη ην ηέινο παξεπηδεκνύλησλ θαηαβάιινληαη κέζα ζηελ πξνζεζκία απόδνζεο ηνπ 

θόξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο. 

Με ηελ Δγθύθιην ηνπ ΥΠΔΣ 10/18200/13-03-2020 (ΑΓΑ: 6ΙΤΛ46ΜΤΛ6-ΘΒΨ) νξίδεηαη κεηαμύ 

ησλ άιισλ, ζρεηηθά κε ην αλσηέξσ άξζξν 2 ηεο ΠΝΠ, όηη ζα ρσξεί αλαινγηθήο εθαξκνγήο 

θαη γηα ηηο νθεηιέο ησλ πιεγεηζώλ επηρεηξήζεσλ πξνο ηνπο ΟΤΑ α’ βαζκνύ θαζώο θαη ηα 

λνκηθά πξόζσπα απηώλ. 

Καηά ην ρξνληθό δηάζηεκα παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο θαηαβνιήο θαη αλαζηνιήο είζπξαμεο, 

ηα νθεηιόκελα πνζά ΓΔΝ επηβαξύλνληαη κε ηόθνπο ή πξνζαπμήζεηο. 

Δπίζεο, θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο θαη αλαζηνιήο θαηαβνιήο 

ησλ βεβαησκέλσλ νθεηιώλ θαη ησλ δόζεσλ ξπζκίζεσλ ή δηεπθνιύλζεσλ ηκεκαηηθήο 

θαηαβνιήο βεβαησκέλσλ νθεηιώλ, ηα νθεηιόκελα πνζά δελ επηβαξύλνληαη κε ηόθνπο ή 

πξνζαπμήζεηο. 

Όπσο θαίλεηαη ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ ν λόκνο έρεη πξνβιέςεη ήδε ηελ δηεπθόιπλζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ ιόγσ ηεο παλδεκίαο ηνπ COVID-19. Η πεξεηαίξσ παξάηαζε πεξί αλαζηνιήο 

θαηαβνιήο ησλ αλαθεξζέλησλ ηειώλ κε ζθνπό ηε ζηήξημε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο κεηά ηελ 

θξίζε, είλαη πνιύ πξόζθαηξν λα ζπδεηεζεί ηώξα θαη θαιό ζα ήηαλ λα εμεηαζηεί θαηά ηελ 

πεξίνδν ηεο ζηαδηαθήο άξζεο ησλ κέηξσλ, ζηε βάζε ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ πνπ ζα έρεη 
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δηακνξθσζεί θαη ζε ζπλάξηεζε ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο πνπ ζα δηαξθέζνπλ ηα κέηξα γηα 

ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ COVID-19».  

 

 
ηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θαιεί ην πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά 
 
Σν Γ.. αθνύ έιαβε ππόςε: 
 
1.Σηο αλσηέξσ εηζεγήζεηο ησλ αλσηέξσ 
2. Σελ ΠΝΠ κε αξηζκ. ΦΔΚ 55/Α’/11-3-2020 
 
 
 
                                     Α π ο θ α ζ ί ζ ε ι  

 

Καηά πιεηνςεθία εγθξίλεη ηελ πξόηαζε ηνπ θ. Κεξακίδα. 
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 ςήθηζαλ ηελ πξόηαζε ηεο θ. η.νύρια. 
 
 
 
 

                   Ζ Παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 72/2020 

 

                Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                        ΣΑ ΜΔΛΖ 

 

     Τπνγξαθή                                                                            Τπνγξαθέο        

                                  ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

                 Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

                                     

                                    ΑΝΓΡΔΑ ΣΡ. ΣΕΗΝΗΔΡΖ 

 


