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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Λήψη απόφασης για τροποποίηση της 187/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 
(όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 263/20 απόφαση ΔΣ) με θέμα: «Λήψη 
απόφασης για εφαρμογή των διατάξεων της από 20/3/20 ΠΝΠ – «Κατεπείγοντα μέτρα 
για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση 
της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης»  (ΦΕΚ 68/Α/20-3-20) 
– καθορισμός διαδικασίας εφαρμογής.» στο σκέλος που αφορά την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για την απαλλαγή από Δημοτικά τέλη και φόρους . 
 
Στον  Άγιο  Δημήτριο  σήμερα , στις  26 του  μήνα    Απριλίου  του  έτους  2021,  ημέρα  της  

εβδομάδας Μεγάλη Δευτέρα  και  ώρα 19.30 συνήλθε  σε Τακτική Συνεδρίαση  το Δημοτικό  

Συμβούλιο  Αγίου  Δημητρίου, ύστερα  από  την  με  αριθμό πρωτοκόλλου 10310/27/22-04-2021  

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  παρέστησαν στη 

συνεδρίαση 33 μέλη: 

                                                  ΠΑΡΟΝΤΑ                                            ΑΠΟΝΤΑ    

1 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α. 18 ΜΑΛΑΘΟΥΝΗΣ Ε.   1 ΓΑΒΑΛΑΣ Α. 

2 ΑΛΕΞΙΟΥ Β. 19 ΜΠΑΝΤΟΣ Μ.- Ι. 2 ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗΣ Σπ. 

3 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α. 20 ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 3 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΟΥΛΟΥ Α 

4 ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΣΤ. 21 ΔΗΜΟΥ Π. 4 ΑΧΟΥΛΙΑ  Μ. 

5 ΘΑΝΟΥ Μ. 22 ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ Α. 5 ΒΡΕΤΤΟΣ Ν. 

6 ΚΑΝΤΖΕΛΗ Ε. 23 ΓΙΑΝΝΕΖΟΣ Α. 6 ΧΑΛΑΡΗ Α. 
7 ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ Β. 24 ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ Π.  7 ΣΚΙΑΔΙΩΤΗ Ε. 

8 ΜΑΘΑΣ Ι. 25 ΠΑΠΑΔΑΚΑKΗΣ ΕΜ. 8 ΔΟΥΡΟΥ ΑΝ. 

9 ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ Π. 26 ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ Γ.   

10 ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ Χ. 27 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι.   

11 ΜΠΕΛΛΟΣ Χ. 28 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Θ.   

12 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Ι. 29 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ Α.   

13 ΣΙΟΥΜΠΑΛΑ Ο. 30 ΒΑΖΑΙΟΥ Β.   

14 ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α. 31 ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ   

15 ΣΥΡΡΑΚΟΣ Ν. 32 ΒΑΖΑΙΟΣ Μ.   

16 ΠΡΕΚΕΤΕΣ Χ 33 ΓΡΙΛΛΙΑΣ Π.   

17 ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ Γ.     

         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 πραγματοποιείται ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

10 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020) στις υπ’ αρ. 40/2020 , 163/2020 

& 426/20020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και στο υπ' αρ. πρωτ. 60249/22-9-20 

έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών  σε συνδυασμό με το άρθρο  παρ. 1 της 

Δ1α/Γ.Π.οικ.56924/15.9.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 3957/15-09-2020), στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής 
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της διάδοσης του κορωνοϊού.  
       Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  εισηγούμενη το  4ο θέμα   της ημερήσιας διάταξης 

σχετικό με την περίληψη,    έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος: 
 
α) την 187/2020 απόφαση του ΔΣ με την οποία αποφασίστηκαν τα κάτωθι: 

<<     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Το χρονικό διάστημα  μείωσης των μισθωμάτων του κυλικείου του Δημοτικού Κοιμητη-

ρίου σε ποσοστό 40% θα είναι έως τις 31/8/2020.. 

2. Το χρονικό διάστημα  μείωσης των μισθωμάτων των ανθοπωλείων των κοιμητηρίων Α-

γίου Δημητρίου και Δάφνης σε ποσοστό 40% θα είναι έως 31/8/2020 

3. Το χρονικό διάστημα απαλλαγής τελών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων για ανάπτυξη 

τραπεζοκαθισμάτων και άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου θα είναι για τέσσερις μή-

νες. 

4. Το χρονικό διάστημα απαλλαγής Δημοτικών τελών και δημοτικού φόρου θα είναι για έξι 

μήνες. 

5. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων θα είναι μέχρι 31/08/2020.>> 

 

β)  την 263/2020 απόφαση του ΔΣ με την οποία αποφασίστηκαν τα κάτωθι: 
<<    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την τροποποίηση της 187/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Λήψη 

απόφασης για εφαρμογή των διατάξεων της από 20/3/20 ΠΝΠ – «Κατεπείγοντα μέτρα για την 

αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της 

κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και 

της δημόσιας διοίκησης»  (ΦΕΚ 68/Α/20-3-20) – καθορισμός διαδικασίας εφαρμογής.» στο σκέλος 

που αφορά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για την απαλλαγή από Δημοτικά τέλη 

και φόρους για έξι μήνες για τις επιχειρήσεις που είχαν αναστείλει τη λειτουργία τους εξαιτίας των 

μέτρων για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού  και δεν πρόλαβαν να υποβάλλουν αίτηση, ως 

κάτωθι: 

 Υποβολή αιτημάτων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Δήμου μέχρι 31/12/2020 καταλη-

κτική ημερομηνία 

 Απαλλαγή των Δημοτικών τελών και Δημοτικού φόρου για διάστημα έξι -6- μηνών>> 

 

και γ) την υπ’ αρ. πρωτ. 10000/19-04-2021  εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών που 

έχει ως εξής: 

 
<< ΘΕΜΑ: Εισήγηση τροποποίησης της με αριθμ. 187/2020 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς 
το σκέλος που αφορά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για την απαλλαγή από Δημοτικά 
τέλη και φόρους 
 
 
Τροποποιώντας την με αριθμ.187/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το σκέλος που αφορά 
την απαλλαγή από τα Δημοτικά τέλη και Δημοτικό φόρο για τις επιχειρήσεις  που είχαν αναστείλει τη λειτουρ-
γία τους εξαιτίας των μέτρων για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού και δεν πρόλαβαν να υποβάλλουν 
αίτηση ,εισηγούμαστε τα κάτωθι: 

 Υποβολή αιτημάτων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Δήμου μέχρι 30/04/2021 καταληκτική ημερο-
μηνία 

 Απαλλαγή των Δημοτικών τελών και Δημοτικού φόρου για διάστημα έξι -6- μηνών 
 

 
Κατά τα λοιπά , ισχύει η 187/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε με την 263/2020 
απόφαση Δημοτικό Συμβουλίου. 
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                                                                      Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών 
 
 
 

                                                                        Ιωάννης Παναγόπουλος>> 
   

Αρχικά το λόγο πήρε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών ο οποίος τροποποίησε την 

αρχική εισήγηση, προτείνοντας ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτημάτων στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα του Δήμου την 31η/5/2021 αντί για την 30η/4/2021. 

 Στη συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  οι οποίοι 

τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν   αντιρρήσεις των,  

κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.  

         Ακολούθως  η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  
 Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση, τα σχετικά έγγραφα που 

αναφέρονται σε αυτήν, τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, , τις 187/2020 & 263/2020 αποφάσεις του ΔΣ ,  

καθώς και την τροποποίηση του Αντ/ρχου Οικ/κών Υπηρεσιών, μετά από συζήτηση έτσι όπως αυτή 

καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά:   
 

    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την τροποποίηση της 187/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει με την 263/20 απόφαση ΔΣ) με θέμα: «Λήψη απόφασης για εφαρμογή των διατάξεων 

της από 20/3/20 ΠΝΠ – «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και 

τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης»  (ΦΕΚ 68/Α/20-3-

20) – καθορισμός διαδικασίας εφαρμογής.» στο σκέλος που αφορά την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής αιτήσεων για την απαλλαγή από Δημοτικά τέλη και φόρους για έξι (6) μήνες για τις 

επιχειρήσεις που είχαν αναστείλει τη λειτουργία τους εξαιτίας των μέτρων για την αποφυγή 

διασποράς του κορωνοϊού  και δεν πρόλαβαν να υποβάλλουν αίτηση, ως κάτωθι: 

 

 Υποβολή αιτημάτων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Δήμου μέχρι 31/05/2021 καταλη-

κτική ημερομηνία 

 Απαλλαγή των Δημοτικών τελών και Δημοτικού φόρου για διάστημα έξι -6- μηνών 

 

 

Κατά τη διάρκεια λήψης της σχετικής απόφασης απουσίαζαν οι κ.κ Δήμου, Βαζαίου, Ταμπακόπουλος, 

Λασκαρίδης. 

 

Η  παρούσα  απόφαση  πήρε  αύξοντα  αριθμό  41/26-04-2021.    
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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