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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Λήψη απόφασης για συμμόρφωση με τα οριζόμενα στα άρθρα 5 και  37 της από 
20/3/2020 ΠΝΠ  (ΦΕΚ 68/Α’/20-03-2020) που αφορούν στην απαλλαγή τελών και 
μισθωμάτων και στην αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών και παράτασης 
προθεσμίας καταβολής δόσεων. 
 
 Στον  Άγιο  Δημήτριο  και  στο Δημοτικό  Κατάστημα  σήμερα , στις  31 του  μήνα    Μαρτίου  

του  έτους  2020,  ημέρα  της  εβδομάδας Τρίτη  και  ώρα 09.30 συνήλθε  σε Τακτική Συνεδρίαση  

το Δημοτικό  Συμβούλιο  Αγίου  Δημητρίου, ύστερα  από  την  με  αριθμό πρωτοκόλλου 8800/17/26-

03-2020  έγγραφη  πρόσκληση   της Προέδρου του. Η πρόσκληση  επιδόθηκε  νόμιμα σε  κάθε  ένα  

Δημοτικό Σύμβουλο  σύμφωνα  με  τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν. 3852/7-6-2010   (ΦΕΚ Α' 87)  

με  τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης»  όπως αντικαταστάθηκε με το  άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα 

Κλεισθένης Ι» και δημοσιεύθηκε αυθημερόν  στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4 

του ίδιου άρθρου. 
   Διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  απαρτία , δεδομένου  ότι  σε  σύνολο 41  μελών  δήλωσαν ότι 

παρίστανται  στη συνεδρίαση 38 μέλη: 

                                                  ΠΑΡΟΝΤΑ                                            ΑΠΟΝΤΑ    

1 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α. 20 ΑΧΟΥΛΙΑ  Μ. 1 ΒΑΖΑΙΟΣ Μ. 

2 ΑΛΕΞΙΟΥ Β. 21 ΒΡΕΤΤΟΣ Ν. 2 ΔΟΥΡΟΥ ΑΝ. 

3 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α. 22 ΓΡΙΛΛΙΑΣ Π. 3 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ Α. 

4 ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΣΤ. 23 ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ Γ.   

5 ΓΑΒΑΛΑΣ Α. 24 ΜΑΛΑΘΟΥΝΗΣ Ε.   

6 ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗΣ Σπ. 25 ΜΠΑΝΤΟΣ Μ.- Ι.   

7 ΘΑΝΟΥ Μ. 26 ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ.   

8 ΚΑΝΤΖΕΛΗ Ε. 27 ΧΑΛΑΡΗ Α.   

9 ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ Β. 28 ΔΗΜΟΥ Π.   

10 ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ Π. 29 ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ Α.   

11 ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ Χ. 30 ΓΙΑΝΝΕΖΟΣ Α.   

12 ΜΠΕΛΛΟΣ Χ. 31 ΣΚΙΑΔΙΩΤΗ Ε.   

13 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Ι. 32 ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ Π.   

14 ΣΙΟΥΜΠΑΛΑ Ο. 33 ΠΑΠΑΔΑΚΑKΗΣ ΕΜ.   

15 ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α. 34 ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ Γ.   

16 ΣΥΡΡΑΚΟΣ Ν. 35 ΑΝΤΙΜΙΣΑΡΗ Α.   

17 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε. 36 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Θ.   

18  ΠΡΕΚΕΤΕΣ Χ 37 ΒΑΖΑΙΟΥ Β.   

19 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΟΥΛΟΥ 

Α 

38 ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ   

         Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη. 

        Στη συνεδρίαση παρίσταται  η Δήμαρχος κα Ανδρούτσου Μαρία, η οποία κλήθηκε νόμιμα με 

την πιο πάνω πρόσκληση της Προέδρου  

 Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της 

πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020) στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής 

της διάδοσης του κορωνοϊού και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 

3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1  του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019. 
       Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  εισηγούμενη το  2ο θέμα   της ημερήσιας διάταξης 
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σχετικό με την περίληψη,    έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος: την  υπ’ αριθμ. πρωτ. 9739/27-

03-2020   εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών, που έχει ως εξής: 
 
<<ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για συμμόρφωση με τα οριζόμενα στα άρθρα 5 και  37 της από 

20/3/2020 ΠΝΠ  (ΦΕΚ 68/Α’/20-03-2020) που αφορούν στην απαλλαγή τελών και μισθωμάτων 

και στην αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών και παράτασης προθεσμίας καταβολής 

δόσεων 
 

Με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 37ου της εν θέματι Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου από την 

1η Μαρτίου 2020 έως και την 31η Μαΐου 2020 αναστέλλεται η καταβολή μισθωμάτων σε Δήμους για 

την ενοικίαση κυλικείων εντός σχολικών μονάδων και εντός κοιμητηρίων. 

Με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 37ου της εν θέματι Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται 

ότι με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά 

τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και δεν 

κάνουν χρήση παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του από 24-9/20-10-

1958 β.δ. (Α΄ 171), μπορεί να απαλλάσσονται από τα αναλογούντα τέλη για το χρονικό διάστημα που 

ισχύουν οι περιορισμοί. Με την απόφαση αυτή μπορεί να ρυθμίζονται και θέματα συμψηφισμού με 

μελλοντικές απαιτήσεις τελών, σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος 

απαλλαγής. 

Με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 37ου της εν θέματι Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με 

απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιχειρήσεις που διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων 

αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 μπορεί να απαλλάσσονται του ενιαίου 

ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 

25/1975 (Α΄ 74), για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. Με την απόφαση αυτή μπορεί 

να ρυθμίζονται και θέματα συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις τελών, σε περίπτωση που έχουν 

ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής. 

Με τις διατάξεις του άρθρου 5ου της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11-3-2020) όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει προβλέπεται αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών και παράταση προθεσμίας 

καταβολής δόσεων. 

1. Σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19 «καθώς και σε μισθωτούς των επιχειρήσεων αυτών», δύναται να παρατείνεται η 

προθεσμία καταβολής και να αναστέλλονται η είσπραξη βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ ή τα 

Ελεγκτικά Κέντρα, καθώς και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων ή 

διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών. Κατά το χρονικό διάστημα 

παράτασης της προθεσμίας και αναστολής καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών και των 

δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, τα 

οφειλόμενα ποσά δεν επιβαρύνονται με τόκους ή προσαυξήσεις. «Στις ρυθμίσεις των 

προηγούμενων εδαφίων υπάγονται και φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα σε 

επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19». 

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, 

προσδιορίζονται οι πληγείσες επιχειρήσεις ανά κλάδο και ανά περιοχή, «και οι μισθωτοί τους» 

το χρονικό διάστημα παράτασης της προθεσμίας καταβολής και αναστολής είσπραξης των 

βεβαιωμένων οφειλών και των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής 

βεβαιωμένων οφειλών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του 

παρόντος. «Με όμοια απόφαση μπορεί να επεκτείνεται η εφαρμογή των διατάξεων του 

παρόντος και σε άλλες κατηγορίες φυσικών προσώπων οφειλετών που επλήγη- σαν οικονομικά 

λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.» 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω όπως επίσης και το γεγονός ότι η εν θέματι πράξη 

 Αναφέρεται σε αναστολή καταβολής και όχι απαλλαγής όπως επίσης δεν περιλαμβάνει 

προφανώς εκ παραδρομής και τα δημοτικά ανθοπωλεία στα μίσθια των οποίων αναστέλλεται 

η καταβολή μισθωμάτων, 

 ορίζει μεν απαλλαγή από τα αναλογούντα τέλη κατάληψης κοινόχρηστου χώρου πλην όμως 
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σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου α της παρ 3 του άρθρου 13 του  από 24-9/20-10-1958 

β.δ. (Α΄ 171) το τέλος οφείλεται για ολόκληρο το έτος έστω και αν γίνεται χρήση του χώρου για 

χρονικό διάστημα βραχύτερο του έτους. 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση η μη χρήση του χώρου γίνεται χωρίς τη θέληση του υπόχρεου σε 

καταβολή του ετήσιου τέλους. 

 αναφέρεται σε απαλλαγή μόνο από την υποχρέωση καταβολής δημοτικών τελών καθαριότητας 

και φωτισμού ενώ δεν περιλαμβάνονται σε αυτή ούτε ο δημοτικός φόρος ούτε το ΤΑΠ. 

 αναφέρεται σε συμψηφισμούς με μελλοντικές απαιτήσεις χωρίς να κάνει λόγο για επιστροφή 

χρημάτων σε περίπτωση που αυτά καταβληθούν σε συνδυασμό με το γεγονός  ότι η άμεση 

απαλλαγή των δημοτικών τελών, η μη χρέωση δηλαδή σε πραγματικό χρόνο στον πάροχο 

ηλεκτρικής ενέργειας, είναι αδύνατη οπότε υποχρεωτικά η απαλλαγή θα συντελεστεί είτε μέσω 

συμψηφισμών είτε μέσω επιστροφής χρημάτων. 

 Στο άρθρο 5 αναφέρεται σε βεβαιωμένες στη Δ.Ο.Υ οφειλές δίχως επέκταση της διάταξης και 

στους ΟΤΑ 

Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για 

1. αναστολή είσπραξης μισθωμάτων των κυλικείων των σχολείων, του κυλικείου του δημοτικού 

κοιμητηρίου και των δημοτικών ανθοπωλείων στα νεκροταφεία Αγίου Δημητρίου και Δάφνης 

από 1/3/2020 έως 31/5/2020 

2. απαλλαγή καταβολής τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το χρονικό διάστημα που ισχύουν 

οι περιορισμοί. 

3. Απαλλαγή από την καταβολή δημοτικών τελών επιχειρήσεων που αναστέλλουν τη λειτουργία 

τους για το  χρονικό διάστημα που θα ισχύουν οι περιορισμοί. 

4. αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών και παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων για 

το  χρονικό διάστημα που θα ισχύουν οι περιορισμοί 

Με νεότερη απόφαση θα καθορισθεί κάθε όρος και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των 

ανωτέρω και εφόσον πρώτα εκδοθούν οι προβλεπόμενες υπουργικές αποφάσεις 

 

Η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών 

      Μαγγέλη Μαρία>> 

   
   
          Στην συνέχεια τέθηκαν οι κάτωθι προτάσεις τόσο  από την παράταξη ΝΕΑ ΠΝΟΗ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ όσο και από την ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ οι οποίες 

έχουν ως εξής: 
- ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ: <<κ. Πρεκετές: προτείνουμε 

και θέτουμε προς ψηφοφορία να επιστραφούν ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα  τα αντιστοίχως 

αναλογούντα ποσά,που αφορούν τα τέλη κατάληψης κοινόχρηστων χωρών , λόγω της υποχρεωτικής 

απαγόρευσης χρήσης τους από τους επαγγελματίες της πόλης μας,εξαιτίας των αναγκαστικών μέτρων 

περιορισμού εξάπλωσης του κορωναΐου.Αυτη η πρόταση αποτελεί βασική πράξη ευθύνης μας και 

απόδοσης δικαιοσύνης  προς όσους επαγγελματίες σεβάστηκαν το νόμο κι εγκαίρως προκατεβαλαν 

άπαξ το σύνολο του ποσού που υποχρεουντο ,λόγω του αιτήματος τους κατάληψης του συγκεκριμένου 

κοινόχρηστου χώρου..Επιπλέον δε αποτελεί η πρόταση μας αυτή στάση αναγνώρισης της συνεπούς 

συμπεριφοράς όσων επαγγελματιών της πόλης μας προθύμως εφαρμόζουν τις αποφάσεις του δημοτικού 

μας>> 

 

- ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ: <<κα Δήμου: Η Λαϊκή Συσπείρωση αναγνωρίζοντας τη δυσχερή 

θέση στην οποία έχουν ήδη περιέλθει οι μικροεπαγγελματίες και οι λαϊκές οικογένειες αυτήν την 

περίοδο της πανδημίας, απέστειλε στις 23/3/2020 προς τη Δημοτική Αρχή μία σειρά από προτάσεις που 

αφορούν μέτρα στήριξης και άπτονται άμεσα στο Δήμο. Ορισμένες από αυτές συμπεριλαμβάνονται στην 

εισήγηση του θέματος, συνεπώς ΥΠΕΡψηφίζουμε.  
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Προς γνωστοποίηση, σας επισυνάπτω τη σχετική επιστολή και σας παραθέτω παρακάτω τις προτάσεις 

μας που δεν έχουν συμπεριληφθεί ή διαφοροποιούνται από την εισήγηση και τις οποίες καταθέτουμε 

και στη σημερινή συνεδρίαση ως προτάσεις μας στο θέμα. 

Για όσους μισθώνουν δημοτική περιουσία και σήμερα έχουν κλείσει την επιχείρησή τους, ως σχολικά 

κυλικεία και περίπτερα, προτείνουμε ΑΠΑΛΛΑΓΗ από τα δημοτικά τέλη και από την καταβολή 

μισθωμάτων για το επόμενο εξάμηνο. 
Επίσης, προτείνουμε ΑΠΑΛΛΑΓΗ από τα δημοτικά τέλη και ΦΟΡΟΥΣ (τέλη καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισμού, τέλος παρεπιδημούντων, φόρος ηλεκτροδοτούμενων) για τα καταστήματα και 

επιχειρήσεις για το διάστημα που παραμένουν κλειστά. >> 
 

Σχετικά με τα παραπάνω και προς διευκόλυνση της ψηφοφορίας η κα Δήμαρχος διευκρίνισε τα 

ακόλουθα: 

<<Η πρόταση του κ Πρεκετέ για άμεση επιστροφή των καταβληθέντων τελών κατάληψης 

κοινοχρήστων χώρων δεν μπορεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (ΒΔ 24-9/20.10.58) να 

εφαρμοστεί σήμερα, καθώς το  τέλος είναι ετήσιο (άσχετα από την χρονική περίοδο της πραγματικής 

χρήσης του κλπ). Στο κλείσιμο του έτους ή σε ενδεχόμενη τροποποίηση της νομοθεσίας νωρίτερα, 

μπορούμε να επανέλθουμε. Στις προτάσεις της Λαϊκής συσπείρωσης επισημαίνονται τα εξής: 

Σχολικά κυλικεία: Σύμφωνα με την ΠΝΠ «από 1/3 έως 31/5 αναστέλλεται η καταβολή μισθωμάτων.» 

Σε ενδεχόμενη παράταση θα επανέλθουμε. Δημοτικά τέλη δεν καταβάλλονται έτσι και αλλιώς. 

 Περίπτερα: Δεν έχουν κλείσει, οπότε δεν συντρέχει λόγος απαλλαγής από τέλη. Το ίδιο ισχύει και 

για το μίσθωμα ου άλλωστε καταβάλλεται στους δικαιούχους, εκτός από πέντε περίπτερα που έχουν 

περιέλθει στο δήμο. Ως προς την απαλλαγή δημοτικών τελών στην πρότασή μας αναφέρεται «οι 

επιχειρήσεις που αναστέλλουν τη λειτουργία τους για το χρονικό διάστημα που θα ισχύουν οι 

περιορισμοί» όπως ακριβώς τίθεται στην ΠΝΠ, με τη δέσμευση να επανέλθουμε για εξειδίκευση 

μετά τις προβλεπόμενες υπουργικές αποφάσεις.>> 

    Ακολούθως  η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με ψηφοφορία 

μεταξύ των προτάσεων, κατά την οποία ψήφισαν: 
- ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: 27 ΥΠΕΡ (Αδαμόπουλος, 

Αλεξίου, Ασημακοπούλου, Βαμβακούσης, Γαβαλάς, Διαβολίτσης, Θάνου, Καντζέλη, 

Κουτσανδρέας, Μπαντούνας, , Μπαζιώνης, Μπέλλος, Παναγόπουλος, Σιουμπάλα, Σοφιανόπουλος, 

Συρράκος, Χατζηδημητρίου, Κουτσοβασίλης, Αντιμισάρη, Σταματάκης, Λασκαρίδης, 

Παπαδακάκης, Κοτσόπουλος ο οποίος και ζήτησε την κατ’ αναλογία 2/12 επιστροφή στα τέλη 

κατάληψης κοινοχρήστου χώρου σε όσους έχουν καταβάλλει το ετήσιο τέλος,  Αβραμίδου, 

Γιαννέζος, Σκιαδιώτη, Δήμου οι οποίοι ψηφίζουν την εισήγηση της δ/νσης οικονομικών παρά τις 

διαφοροποιήσεις που υπάρχουν σε σχέση με τις προτάσεις που κατέθεσαν και οι οποίες αφορούν α) 

το ζήτημα ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ (και όχι αναστολής) καταβολής μισθωμάτων κλπ, β) το ζήτημα απαλλαγής 

από δημοτικά τέλη και ΦΟΡΟΥΣ (όπου συμπεριλαμβάνονται π.χ. τέλος παρεπιδημούντων, φόρος 

ηλεκτροδοτούμενων) για τα καταστήματα και επιχειρήσεις για το διάστημα που παραμένουν 

κλειστά) . 

- ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟ: 11 ΥΠΕΡ (κ.κ. Πρεκετές, Αδαμοπούλου, Αχουλιά, Βρεττός, Γρίλλιας, Κοκοτσάκης, 

Μαλαθούνης, Μπάντος, Ταμπακόπουλος, Χάλαρη, Βαζαίου) . 

         Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του τα ανωτέρω, μετά από συζήτηση: 

 

    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

Με ψήφους 27 υπέρ και 11 κατά (κ.κ. Πρεκετές διότι ψήφισαν τη δική τους πρόταση, 

Αδαμοπούλου, Αχουλιά, Βρεττός, Γρίλλιας, Κοκοτσάκης, Μαλαθούνης, Μπάντος, 

Ταμπακόπουλος, Χάλαρη, Βαζαίου) 
 

Εγκρίνει την : 

1. αναστολή είσπραξης μισθωμάτων των κυλικείων των σχολείων, του κυλικείου του δημοτικού 

κοιμητηρίου και των δημοτικών ανθοπωλείων στα νεκροταφεία Αγίου Δημητρίου και 

Δάφνης από 1/3/2020 έως 31/5/2020 
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2. απαλλαγή καταβολής τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το χρονικό διάστημα που 

ισχύουν οι περιορισμοί. 

3. Απαλλαγή από την καταβολή δημοτικών τελών επιχειρήσεων που αναστέλλουν τη λειτουργία 

τους για το  χρονικό διάστημα που θα ισχύουν οι περιορισμοί. 

4. αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών και παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων 

για το  χρονικό διάστημα που θα ισχύουν οι περιορισμοί 

Με νεότερη απόφαση θα καθορισθεί κάθε όρος και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ανω-

τέρω και εφόσον πρώτα εκδοθούν οι προβλεπόμενες υπουργικές αποφάσεις 
 

Η  παρούσα  απόφαση  πήρε  αύξοντα  αριθμό  69/31-03-2020.    
Μετά  από  αυτά  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  υπογράφεται  ως  εξής : 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                                                      ΜΕΛΗ 

ΚΑΝΤΖΕΛΗ   ΕΛΕΝΗ                                                                  ΣΙΟΥΜΠΑΛΑ ΟΛΓΑ 

Ακριβές απόσπασμα 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

ΚΑΝΤΖΕΛΗ ΕΛΕΝΗ 
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