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ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

ΓΖΜΟ ΓΟΡΣΤΝΗΑ 

 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΑΡ. 13/2020 

 

ηε Γεκεηζάλα ζήκεξα Παξαζθεπή 04 Γεθεκβξίνπ 2020 θαη ψξα 17:00 ζπλήιζε κε 

ηειεδηάζθεςε κέζσ ηεο ππεξεζίαο e:Presence.gov.gr, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 55Α/11.03.2020), ηνπ κε 

αξ.πξση. 18318/13.03.2020 εγγξάθνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη ησλ κε αξ.πξση. 

163/33282/29.05.2020 θαη 426/77233/13.11.2020 Δγθπθιίσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, 

ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο, θαηφπηλ ηεο κε αξ.πξση 9.964/30.11.2020 

εγγξάθνπ πξνζθιήζεσο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ. Ζ πξφζθιεζε γλσζηνπνηήζεθε, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ αξ.74 N.4555/2018.  

ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξψλ ν θνο ΔΤΣΑΘΗΟ ΥΑΡ. ΚΟΤΛΖ, ΓΖΜΑΡΥΟ 

ΓΟΡΣΤΝΗΑ. 
 

ΠΑΡΟΝΣΔ 
1. ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ ΑΠΟΣΟΛΟ ηνπ ΠΑΝΑΓΖ Πξόεδξνο 

2. ΠΤΡΠΤΡΖ ΚΑΛΛΗΜΑΥΟ ηνπ ΠΑΝΟΤ Αληηπξόεδξνο 

3. ΓΖΜΑΚΟ ΣΑΤΡΟ ηνπ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ Αληηδήκαξρνο 

4. ΚΑΓΗΟΤΛΖ ΔΤΣΑΘΗΟ ηνπ ΑΠΟΣΟΛΟΤ Αληηδήκαξρνο 

5. ΚΑΕΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ Αληηδήκαξρνο 

6. ΚΑΣΖ ΥΡΖΣΟ ηνπ ΓΔΩΡΓΗΟΤ 

7. ΚΟΤΣΡΟΤΜΑΝΟ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ηνπ ΖΛΗΑ Αληηδήκαξρνο 

8. ΜΠΑΡΟΤΣΑ ΝΔΚΣΑΡΗΟ ηνπ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ Αληηδήκαξρνο 

9. ΜΠΔΣΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ ηνπ ΒΑΗΛΔΗΟΤ 

10. ΜΠΟΡΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 

11. ΠΑΝΑΓΗΩΣΑΚΟΠΟΤΛΟ ΗΩΑΝΝΖ ηνπ ΘΔΟΓΩΡΟΤ  

12. ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ηνπ ΑΛΚΗΒΗΑΓΖ  

13. ΡΔΠΠΑ ΖΛΗΑ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Αληηδήκαξρνο 

14. ΣΑΘΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ηνπ ΓΔΩΡΓΗΟΤ 

15. ΤΡΗΟΠΟΤΛΟ ΛΔΩΝΗΓΑ ηνπ ΗΩΑΝΝΖ Αληηδήκαξρνο 

16. ΣΡΤΦΩΝΟΠΟΤΛΟ ΑΘΑΝΑΗΟ ηνπ ΠΤΡΟΤ  

17. ΥΡΗΣΟΠΟΤΛΟ ΣΑΤΡΟ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ Αληηδήκαξρνο 

18. ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ ΗΩΑΝΝΖ ηνπ ΠΤΡΗΓΩΝΟ 

19. ΓΖΜΟΠΟΤΛΟ ΓΔΩΡΓΗΟ ηνπ ΑΘΑΝΑΗΟΤ 

20. ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 

21. ΜΔΓΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 

22. ΣΡΗΚΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ 

23. ΣΗΟΓΚΑ ΗΩΑΝΝΖ ηνπ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ 

24. ΣΗΟΤΛΟ ΗΩΑΝΝΖ ηνπ ΑΓΓΔΛΖ 

25. ΛΤΣΡΑ ΜΗΛΣΗΑΓΖ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 

26. ΠΑΠΑΖΛΗΟΤ ΓΔΩΡΓΗΟ ηνπ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ 

27. ΚΑΛΟΓΔΡΟΠΟΤΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ 

28. ΦΡΑΓΚΟ ΗΩΑΝΝΖ ηνπ ΠΔΣΡΟΤ 

29. ΕΟΤΝΖ ΠΔΣΡΟ ηνπ ΑΓΓΔΛΖ (Απνρψξεζε κεηά ηε ιήμε ηνπ 9
νπ

 ζέκαηνο εκεξήζηαο δηάηαμεο) 

30. ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ ΑΓΓΔΛΖ ηνπ ΓΔΩΡΓΗΟΤ 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΑΡ. 231/2020 

ΘΔΜΑ: «Λήςε κέηξσλ νηθνλνκηθήο ειάθξπλζεο γηα 

επηρεηξήζεηο θαη δεκόηεο πνπ επιήγεζαλ από ηνλ COVID-19». 
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ΑΠΟΝΣΔ  
(αλ θαη εθιήζεζαλ λόκηκα) 

1. ΠΑΡΑΚΔΤΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ηνπ ΜΗΛΣΗΑΓΖ Γξακκαηέαο 

2. ΓΔΩΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ 

3. ΜΟΤΡΟΤΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ ΓΔΩΡΓΗΟΤ 

Ο Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε 

απαξηία, αθνχ ζε ζύλνιν ηξηάληα ηξηώλ (33) κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ δήισζαλ 

παξνπζία ζηελ ζπλεδξίαζε ηα ηξηάληα  (30) κέιε. 

Παξνπζία δήισζαλ νη Πξφεδξνη ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ: θαλέλαο 

Σελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο πλεδξίαζεο αλέιαβε ν Γεκνηηθφο Τπάιιεινο θνο 

Γεψξγηνο Νηθ. Σζίηνπξαο. 

 

ΔΗΚΟΣΟ ΓΔΤΣΔΡΟ (22
ν
)  ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ: 

«Λήςε κέηξσλ νηθνλνκηθήο ειάθξπλζεο γηα επηρεηξήζεηο θαη δεκόηεο πνπ επιήγεζαλ 

από ηνλ COVID-19». 

___________________________________________________________________________ 

 Ο Γήκαξρνο εηζεγνχκελνο ην εηθνζηφ δεχηεξν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε 

ππφςε ησλ κειψλ ηελ εηζήγεζε ηεο θαο Διέλεο Αιεμάλδξνπ, Πξντζηακέλεο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, ε νπνία αλαθέξεη ηα εμήο:  

 «H Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ ιακβάλνληαο ππφςε ηα θαησηέξσ: 

Σνλ Νόκν 4688/2020 άξζξν 65 ΦΔΚ 101/Α/24-05-2020 (Ρπζκίζεηο γηα ηελ αλάπηπμε 

ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζε θνηλνρξήζηνπο ρψξνπο απφ θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο 

(ΚΤΔ)) 

 [ … Άξζξν 65 

Ρπζκίζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάηωλ ζε θνηλνρξήζηνπο ρώξνπο από 

θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο (ΚΥΕ) 

1. Έσο ηηο 30.11.2020, κε απφθαζε ηεο ππεξεζίαο ηνπ νηθείνπ δήκνπ πνπ είλαη αξκφδηα 

γηα ηε δηαρείξηζε ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ, ππφ ηελ επηθχιαμε ηνπ λ. 3028/2002 (Α΄ 153) 

θαη θαηά παξέθθιηζε θάζε άιιεο δηάηαμεο, δχλαηαη λα παξαρσξείηαη αηειψο, πέξαλ ηνπ 

αλαινγνχληνο θαη πξνβιεπνκέλνπ ζηελ άδεηα ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ, πξφζζεηνο 

θνηλφρξεζηνο ρψξνο γηα αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ, ν νπνίνο κπνξεί λα εθηείλεηαη ζε 

θνηλφρξεζην ρψξν, ζπλερφκελν ή κε ηεο πθηζηάκελεο παξαρψξεζεο, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ 

ελδηαθεξφκελνπ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ζίγνληαη δηθαηψκαηα έηεξσλ δηθαηνχκελσλ ηεο 

ρξήζεο απηνχ. 

Ο παξαρσξνχκελνο ρψξνο κπνξεί λα εθηείλεηαη κέρξη ηνπ δηπιάζηνπ ηνπ ρψξνπ ηεο 

αξρηθήο παξαρψξεζεο ή λα είλαη ηθαλφο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ίδηνπ αξηζκνχ 

ηξαπεδνθαζηζκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ήδε θαηερφκελε άδεηα ρξήζεο, θαη πάλησο δελ 

κπνξεί λα είλαη ηξηπιάζηνο απφ ηελ αξρηθή παξαρψξεζε. Ζ αίηεζε κπνξεί λα ππνβάιιεηαη 

ειεθηξνληθά. Πξνθεηκέλνπ πεξί πιαηεηψλ, ζηηο νπνίεο πξνβάιινληαη θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ 

ελδηαθέξνληνο, ε πξφζζεηε παξαρψξεζε ρψξνπ γίλεηαη θαη’ εθαξκνγή ησλ πξνβιεπνκέλσλ 

ζηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ 24.9/20.10.1958 βαζηιηθνχ δηαηάγκαηνο (Α΄ 171). Πξνθεηκέλνπ 

πεξί νδψλ, ε παξαρψξεζε ρξήζεο ηνπο ιακβάλεη ρψξα χζηεξα απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο 

Αζηπλνκηθήο Αξρήο θαη αθνξά ην ηκήκα πξν ησλ θαηαζηεκάησλ ή ζηελ πξνβνιή απηψλ. Γηα 

ηνπο ινηπνχο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηζρχεη αλαιφγσο ην άξζξν 13 ηνπ σο άλσ βαζηιηθνχ 

δηαηάγκαηνο. Γελ είλαη δπλαηή ε αλάπηπμε κφληκσλ ή πξνζσξηλψλ ζηαζεξψλ θαηαζθεπψλ, 

θαζψο θαη ε εγθαηάζηαζε ερείσλ, ζηνλ ρψξν πνπ παξαρσξείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ απηνχ. 

2. Τπφ ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ 24.9/20.10.1958 βαζηιηθνχ 

δηαηάγκαηνο, γηα ηε ρνξήγεζε ηεο αδείαο ρξήζεο πξφζζεηνπ ρψξνπ ιακβάλνληαη ππφςε, ηδίσο, 

ε αθψιπηε δηέιεπζε πεδψλ θαη νρεκάησλ, θαζψο θαη ε πξνζηαζία ησλ δηαβάζεσλ ησλ αηφκσλ 

κε αλαπεξία θαη εκπνδηδφκελσλ αηφκσλ (ΑκεΑ), βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο ππ’ αξηζκ. 

52907/2009 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο (Β΄ 2621). ε 

θάζε πεξίπησζε, θαηά ηελ αλάπηπμε ησλ ηξαπεδνθαζηζκάησλ, θαζψο θαη νπνησλδήπνηε 

θηλεηψλ θαηαζθεπψλ ζθίαζεο ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη θαη θαηά ηελ 
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αλάπηπμε ησλ ηξαπεδνθαζηζκάησλ ε ισξίδα ειεχζεξεο φδεπζεο πεδψλ ηνπιάρηζηνλ ελφο 

κέηξνπ θαη πελήληα εθαηνζηψλ (1,50 κ.). Γελ επηηξέπεηαη ν παξαρσξεκέλνο επηπξφζζεηνο 

ρψξνο πνπ θαηαιακβάλνπλ ηα ηξαπεδνθαζίζκαηα λα επηθαιχπηεη ηπρφλ θαηαζθεπαζκέλν, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξηζκ. 52907/2009 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, 

Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, νδεγφ φδεπζεο ηπθιψλ. Δπηπιένλ, ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα 

ηελ απξφζθνπηε πξφζβαζε θαη ιεηηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ ησλ Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθέιεηαο. 

ε θακία πεξίπησζε νη πξνζσξηλέο δηακνξθψζεηο δελ εκπνδίδνπλ ηηο εηζφδνπο/εμφδνπο ησλ 

παξφδησλ θηηξίσλ, ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο ησλ παξαθείκελσλ ρξήζεσλ, ηηο απνξξνέο ησλ 

νκβξίσλ θαη ηε δηέιεπζε νρεκάησλ έθηαθηεο αλάγθεο φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε 

λνκνζεζία. 

3. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ είλαη δπλαηή ε θαηά ηελ παξ. 1 παξαρψξεζε πξφζζεηνπ 

ρψξνπ, κε απφθαζε ηεο νηθείαο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο επέξρεηαη κείσζε ησλ ηειψλ ρξήζεο 

αλαινγηθά πξνο ηελ επηβαιιφκελε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαη πάλησο φρη 

άλσ ηνπ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%). Δθφζνλ δελ είρε ρνξεγεζεί αξρηθά άδεηα ρξήζεο 

θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ, είλαη δπλαηή ε ρνξήγεζε θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ, άδεηαο γηα 

ηελ αλάπηπμε αξηζκνχ ηξαπεδνθαζηζκάησλ ίζνπ κε ηελ επηβαιιφκελε κείσζε ζηνλ εζσηεξηθφ ή 

αχιην ρψξν ή ζην πξνθήπην ηνπ θαηαζηήκαηνο. 

4. Με απφθαζε ηνπ νηθείνπ Γεκάξρνπ είλαη δπλαηή ε ζπγθξφηεζε ζπλεξγείσλ ειέγρνπ 

γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο λνκνζεζίαο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ΚΤΔ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ειέγρνπ γηα ηα κέγηζηα επηηξεπφκελα φξηα ερνζηάζκεο απφ ηε ρξήζε 

κνπζηθήο, ηα νπνία απνηεινχληαη απφ δεκνηηθνχο ππαιιήινπο θαη πξνζσπηθφ ηεο Γεκνηηθήο 

Αζηπλνκίαο, εθφζνλ ιεηηνπξγεί Τπεξεζία Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο ζηνλ νηθείν δήκν. Διεγθηηθέο 

αξκνδηφηεηεο άιισλ Τπεξεζηψλ θαη Φνξέσλ δελ ζίγνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. Με 

φκνηα απφθαζε ζπγθξνηνχληαη ζπλεξγεία απφ ππαιιήινπο ηνπ νηθείνπ δήκνπ γηα ηελ αθαίξεζε 

θαη πεξηζπιινγή αληηθεηκέλσλ πάζεο θχζεσο επί ηνπ απζαηξέησο θαηαιεθζέληνο θνηλφρξεζηνπ 

ρψξνπ. ην πξνζσπηθφ ησλ ζπλεξγείσλ ηεο παξνχζαο θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο 

απαζρφιεζεο θαη απαζρφιεζεο θαηά ηε λχρηα θαη θαηά ηηο εμαηξέζηκεο εκέξεο, ζχκθσλα κε ηα 

ηζρχνληα ζην άξζξν 20 ηνπ λ. 4354/2015 (Α΄ 176). 

5. ε πεξίπησζε απζαίξεηεο ρξήζεο πέξαλ ησλ κε ηελ παξ. 1 παξαρσξεζέλησλ 

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, επηβάιιεηαη, κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Γεκάξρνπ, ζε βάξνο ηνπ παξαβάηε 

πξφζηηκν ίζν κε ην ηέινο πνπ αλαινγεί ζηελ παξάλνκε ρξήζε. Με κέξηκλα ηνπ νηθείνπ δήκνπ 

απνκαθξχλνληαη ακέζσο ηα επηπιένλ ηξαπεδνθαζίζκαηα ή ηπρφλ άιια αληηθείκελα. Δθφζνλ 

βεβαησζεί δεχηεξε παξάβαζε εληφο ηξηψλ (3) κελψλ, αθαηξείηαη ε άδεηα ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ 

ρψξνπ θαη επηβάιιεηαη πξνζσξηλή δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο γηα ηξεηο (3) κήλεο. 

6. Καηά ην δηάζηεκα πξνζσξηλήο δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ΚΤΔ γηα ιφγνπο αλαγφκελνπο ζε 

παξαβάζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, δελ είλαη δπλαηή ε ίδξπζε θαη έλαξμε ιεηηνπξγίαο άιινπ 

θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ζηελ ίδηα ηνπνζεζία. 

7. Γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο αληηκεηψπηζεο ζνβαξνχ θηλδχλνπ δεκφζηαο πγείαο πνπ 

ζπλίζηαηαη ζηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19, επηβάιινληαη σο 

κέηξα πξφιεςεο θαη γηα ην απνιχησο αλαγθαίν ρξνληθφ δηάζηεκα, πξνζσξηλά θπθινθνξηαθά 

κέηξα θαη ξπζκίζεηο αχμεζεο ηνπ ρψξνπ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πεδψλ θαη ησλ 

κεηαθηλνχκελσλ κε ήπηεο κνξθέο κεηαθίλεζεο. Με απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο 

ηνπ νηθείνπ δήκνπ ή ηεο νηθείαο πεξηθέξεηαο, ε νπνία εθδίδεηαη θαηά παξέθθιηζε ηνπ άξζξνπ 

52 ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο (λ. 2696/1999, Α΄ 57) θαη ηνπ άξζξνπ 225 ηνπ λ. 

3852/2010 (Α΄ 87), θαη χζηεξα απφ κειέηε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο, είλαη δπλαηή ε απαγφξεπζε 

θπθινθνξίαο νρεκάησλ ζε νδνχο αξκνδηφηεηάο ηνπο, είηε γηα νξηζκέλεο ψξεο ηεο εκέξαο είηε 

γηα ην ζχλνιν ηεο εκέξαο, θαζψο θαη ε πξνζσξηλή απαγφξεπζε ζηάζεο θαη ζηάζκεπζεο, ππφ 

ηελ πξνυπφζεζε αθψιπηεο δηέιεπζεο νρεκάησλ άκεζεο αλάγθεο θαη 

δηέιεπζεο/ζηάζεο/ζηάζκεπζεο νρεκάησλ κνλίκσλ θαηνίθσλ θαη ΑκεΑ. Με φκνηα απφθαζε είλαη 

δπλαηή ε δεκηνπξγία πξνζσξηλψλ δηαδξφκσλ θίλεζεο πεδψλ, πξνζσξηλψλ δηαδξφκσλ θίλεζεο 

πνδειάηνπ θαη πξνζσξηλή δεκηνπξγία πεξηνρψλ ήπηαο θπθινθνξίαο ή δξφκσλ ήπηαο 

θπθινθνξίαο κε κείσζε ηνπ νξίνπ ηαρχηεηαο ζηα ηξηάληα (30) ρικ/ψξα, ζε ηνπηθέο νδνχο ή ζε 

πεξηνρέο θαηνηθίαο. Οη απνθάζεηο ηεο πεξίπησζεο απηήο ηζρχνπλ κέρξη 30.11.2020. 
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2. Σελ Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ άξζξν 2 ΦΔΚ 55/11-03-2020 ( άξζξν 2. 

Αλαζηνιή είζπξαμεο βεβαησκέλσλ νθεηιώλ θαη παξάηαζε πξνζεζκίαο θαηαβνιήο 

δόζεσλ), ε νπνία θπξώζεθε κε ην λ. 4682/2020 (ΦΔΚ Α΄76/3-4-2020) Άξζξν 2. (Κχξσζε 

ηεο απφ 11.3.2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ «Καηεπείγνληα κέηξα αληηκεηψπηζεο 

ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 θαη ηεο αλάγθεο 

πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζήο ηνπ») 

Άξζξν 2. Αλαζηνιή είζπξαμεο βεβαηωκέλωλ νθεηιώλ θαη παξάηαζε πξνζεζκίαο 

θαηαβνιήο δόζεωλ 

1. ε επηρεηξήζεηο πνπ επιήγεζαλ νηθνλνκηθά ιφγσ ηεο εκθάληζεο θαη δηάδνζεο ηνπ 

θνξσλντνχ COVID-19 θαζψο θαη ζε κηζζσηνχο ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ, δχλαηαη λα 

παξαηείλεηαη ε πξνζεζκία θαηαβνιήο θαη λα αλαζηέιινληαη ε είζπξαμε βεβαησκέλσλ νθεηιψλ 

ζηηο Γ.Ο.Τ ή ηα Διεγθηηθά Κέληξα, θαζψο θαη νη πξνζεζκίεο θαηαβνιήο ησλ δφζεσλ ξπζκίζεσλ 

ή δηεπθνιχλζεσλ ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο βεβαησκέλσλ νθεηιψλ. Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο θαη αλαζηνιήο θαηαβνιήο ησλ βεβαησκέλσλ νθεηιψλ θαη ησλ 

δφζεσλ ξπζκίζεσλ ή δηεπθνιχλζεσλ ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο βεβαησκέλσλ νθεηιψλ, ηα 

νθεηιφκελα πνζά δελ επηβαξχλνληαη κε ηφθνπο ή πξνζαπμήζεηο. ηηο ξπζκίζεηο ησλ 

πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ ππάγνληαη θαη θπζηθά πξφζσπα πνπ εθκηζζψλνπλ αθίλεηα ζε 

επηρεηξήζεηο πνπ επιήγεζαλ νηθνλνκηθά ιφγσ ηεο εκθάληζεο θαη δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ 

COVID-19. 

Γηα ηηο σο άλσ επηρεηξήζεηο θαη θπζηθά πξφζσπα πνπ πξνζδηνξίδνληαη κε ηηο απνθάζεηο ηεο 

παξ. 2 εθπίπηεη πνζνζηφ είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%) ησλ δφζεσλ ησλ βεβαησκέλσλ ζηε 

Φνξνινγηθή Γηνίθεζε νθεηιψλ ηνπο κε εκεξνκελία θαηαβνιήο απφ ηηο 30 Μαξηίνπ 2020 έσο 

θαη ηηο 30 Απξηιίνπ 2020, εθφζνλ απηέο θαηαβάιινληαη εκπξφζεζκα. ε πεξίπησζε νθεηιψλ 

πνπ ηεινχλ ζε θαζεζηψο ξχζκηζεο/δηεπθφιπλζεο ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο, εθπίπηεη πνζνζηφ 

εηθνζηπέληε ηνηο εθαηφ (25%) ηνπ πνζνχ ηεο δφζεο ηεο ξχζκηζεο. Απφ ην επεξγέηεκα ηνπ 

πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ εμαηξνχληαη νη νθεηιέο απφ ΦΠΑ θαη παξαθξαηνχκελνπο θφξνπο πνπ 

δελ έρνπλ ππαρζεί ζε θαζεζηψο ξχζκηζεο/δηεπθφιπλζεο ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο, θαζψο θαη 

νθεηιέο πνπ πξνέξρνληαη απφ αλάθηεζε θξαηηθψλ εληζρχζεσλ θαη ρξέε ππέξ αιινδαπνχ 

Γεκνζίνπ. 

Ζ έθπησζε πνζνζηνχ είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%) επεθηείλεηαη θαη ζε εκπξνζέζκσο 

θαηαβαιιφκελεο δφζεηο βεβαησκέλσλ νθεηιψλ θαη δφζεηο ξπζκίζεσλ ή δηεπθνιχλζεσλ 

ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο κε εκεξνκελία θαηαβνιήο εληφο ηνπ κελφο Μαΐνπ θαη Ηνπλίνπ 2020 γηα 

επηρεηξήζεηο θαη θπζηθά πξφζσπα, γηα ηα νπνία ε πξνζεζκία θαηαβνιήο ησλ ελ ιφγσ νθεηιψλ 

ηνπο παξαηείλεηαη κε ηηο απνθάζεηο ηεο παξ. 2 κε ηελ επηθχιαμε ησλ εμαηξέζεσλ ηνπ 

πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ. 

Ζ έθπησζε πνζνζηνχ είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%) ηνπ ηέηαξηνπ εδαθίνπ ηζρχεη θαη γηα 

νθεηιέο ηεο παξνχζαο πνπ θαηαβιήζεθαλ απφ ηηο 11 Μαξηίνπ 2020 έσο θαη ηηο 29 Μαξηίνπ 

2020, θαη δηελεξγείηαη κέζσ ζπκςεθηζκνχ πνζνχ ίζνπ κε ην πνζφ ηεο έθπησζεο κε άιιεο 

βεβαησκέλεο νθεηιέο, ή δφζεηο ξπζκίζεσλ ή δηεπθνιχλζεσλ ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο ζηε 

Φνξνινγηθή Γηνίθεζε, νη νπνίεο έρνπλ θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο θαηαβνιήο κεηά απφ ηελ 1ε 

Ηνπλίνπ 2020. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, ε νπνία εθδίδεηαη κεηά απφ εηζήγεζε 

ηνπ Γηνηθεηή ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, δχλαηαη λα θαζνξίδνληαη 

πξνγελέζηεξε ή κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία ηεο 1εο Ηνπλίνπ 2020, εηδηθφηεξνη φξνη θαη 

πξνυπνζέζεηο, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ. 

2. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο 

ΑΑΓΔ, πξνζδηνξίδνληαη νη πιεγείζεο επηρεηξήζεηο αλά θιάδν θαη αλά πεξηνρή θαη νη κηζζσηνί 

ηνπο, ην ρξνληθφ δηάζηεκα παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο θαηαβνιήο θαη αλαζηνιήο είζπξαμεο ησλ 

βεβαησκέλσλ νθεηιψλ θαη ησλ δφζεσλ ξπζκίζεσλ ή δηεπθνιχλζεσλ ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο 

βεβαησκέλσλ νθεηιψλ, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

παξφληνο. Με φκνηα απφθαζε κπνξεί λα επεθηείλεηαη ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο 

θαη ζε άιιεο θαηεγνξίεο θπζηθψλ πξνζψπσλ νθεηιεηψλ πνπ επιήγεζαλ νηθνλνκηθά ιφγσ ηεο 

εκθάληζεο θαη δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19. 
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3. Σελ Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ άξζξν 37 παξ.9  ΦΔΚ 68/20-03-2020 ε 

νπνία θπξώζεθε κε ην λ. 4683/2020 (ΦΔΚ Α΄83/10-4-2020).    (Πξάμε Ννκνζεηηθνχ 

Πεξηερνκέλνπ ηεο 20.03.2020 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), ην άξζξν 9 έρεη σο εμήο:   [… 9. Με απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

επηρεηξήζεηο πνπ δηαθφπηνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο ιφγσ ησλ κέηξσλ απνηξνπήο ηεο δηαζπνξάο 

ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 κπνξεί λα απαιιάζζνληαη ηνπ εληαίνπ αληαπνδνηηθνχ ηέινπο 

θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 25/1975 (Α' 

74), γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ηζρχνπλ 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]. 

4. Σν ΦΔΚ Α 90/1-05-2020 «Πεξαηηέξσ κέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ 

ζπλερηδόκελσλ ζπλεπεηώλ ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19 θαη ηελ επάλνδν 

ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή θαλνληθόηεηα»  άξζξν 25.     

Άξζξν 25 (Ρχζκηζε δεηεκάησλ ιεηηνπξγίαο θπιηθείσλ εληφο ζρνιηθψλ κνλάδσλ), ζην 

νπνίν αλαθέξεηαη φηη: Από ηελ 1ε Μαξηίνπ 2020 θαη γηα όζν δηάζηεκα δηαξθεί ε 

απαγόξεπζε ιεηηνπξγίαο ηωλ θπιηθείωλ εληόο ηωλ δεκόζηωλ ζρνιηθώλ κνλάδωλ, δελ 

νθείινληαη θαη δελ θαηαβάιινληαη κηζζώκαηα γηα ηελ ελνηθίαζή ηνπο. 

5. Σν άξζξν 13 ηνπ Ν. 4368/2016 (Απαιιαγή από δεκνηηθά ηέιε θαη θόξνπο) ΦΔΚ Α 

21/21-2-2016 ην νπνίν αληηθαηέζηεζε ηελ §3 ηνπ άξζξνπ 202 ηνπ Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ Α 114) 

σο εμήο: […1. Ζ παξ. 3 ηνπ άξζξν 202 ηνπ λ. 3463/2006 (Α΄ 114) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«3. Με απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ 

αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ, είλαη δπλαηή ε κείσζε δεκνηηθψλ θφξσλ ή ηειψλ ή ε απαιιαγή απφ 

απηνχο γηα ηνπο απφξνπο, ηα άηνκα κε αλαπεξίεο, ηνπο πνιχηεθλνπο, ηνπο ηξίηεθλνπο, ηηο 

κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο θαη ηνπο καθξνρξφληα άλεξγνπο, φπσο ε ηδηφηεηα ησλ αλσηέξσ 

νξηνζεηείηαη αληίζηνηρα απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, θαζψο θαη ηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ πξψηνπ 

Κεθαιαίνπ ηνπ λ. 4320/2015 (Α΄ 29), φπσο εθάζηνηε απηνί νξίδνληαη κε ηηο ππνπξγηθέο 

απνθάζεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ ίδηνπ λφκνπ. Με ηελ ίδηα απφθαζε κπνξεί λα ηίζεληαη θαη 

εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα γηα ηε ρνξήγεζε ηεο σο άλσ κείσζεο ή απαιιαγήο. Ζ επίπησζε ζηα 

έζνδα ηνπ Γήκνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ιήςε ηεο απφθαζεο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξνχζαο 

απνηππψλεηαη ππνρξεσηηθά θαη ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ηνπ έηνπο εθαξκνγήο ηεο, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Δηδηθά γηα ηελ εππαζή 

θνηλσληθή νκάδα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ πνπ 

έρνπλ ζηε θξνληίδα ηνπο άηνκα κε αλαπεξία, ζε πεξίπησζε ιήςεο εηζνδεκαηηθψλ θξηηεξίσλ 

ιακβάλεηαη ππφςε ην πξφζζεην θφζηνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ αλαπεξίαο. 

ην εηζνδεκαηηθφ θξηηήξην πνπ αθνξά ζηελ αλσηέξσ θνηλσληθή νκάδα ζα πξέπεη λα 

ππνινγίδεηαη κφλν ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα, ψζηε λα κελ πξνζκεηξνχληαη ηα πάζεο θχζεσο 

επηδφκαηα αλαπεξίαο (πξνλνηαθά επηδφκαηα, εμσηδξπκαηηθφ επίδνκα, επίδνκα θίλεζεο, 

δηαηξνθηθφ επίδνκα λεθξνπαζψλ θαη κεηακνζρεπκέλσλ ζπκπαγψλ νξγάλσλ θ.ιπ.) ηα νπνία 

είλαη αθνξνιφγεηα.»]. 

εηζεγείηαη ηελ ιήςε απόθαζεο γηα ηελ νηθνλνκηθή ειάθξπλζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη  

ησλ δεκνηώλ πνπ επιήγεζαλ  από ηνλ COVID-19 σο εμήο:    

 

Α) Απαιιαγή από ηέινο θαζαξηόηεηαο θαη  θσηηζκνύ . 

    Με ηελ παξ.9 ηνπ άξζξνπ37 νξίδεηαη φηη κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

επηρεηξήζεηο πνπ δηαθφπηνπλ ηε ιεηηνπξγηά ηνπο ιφγσ  ησλ κέηξσλ απνηξνπήο ηεο δηαζπνξάο 

ηνπ Covid-19 κπνξεί λα απαιιάζζνληαη ηνπ εληαίνπ αληαπνδνηηθνχ ηέινπο θαζαξηφηεηαο θαη 

θσηηζκνχ ηνπ Ν.25/1975 γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ηζρχνπλ νη πεξηνξηζκνί ήηνη γηα ηνπο 

κήλεο Μάξηην, Απξίιην, Μάην .       

Σν κέηξν ηζρχεη γηα επαγγεικαηηθνχο ινγαξηαζκνχο ξεχκαηνο γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

δηέθνςαλ ππνρξεσηηθά ηελ   ιεηηνπξγηά ηνπο θαη ησλ νπνίσλ νη ΚΑΓ αλήθνπλ ζηηο ιίζηεο 

ππνρξεσηηθήο δηαθνπήο ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθά ΦΔΚ. 

Ζ απαιιαγή  ζα δηελεξγείηαη θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη γηα φζν 
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δηάζηεκα ζα δηαξθέζνπλ ηα έθηαθηα κέηξα πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο απφ ηνλ θίλδπλν 

δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ, ε νπνία ζα ζπλνδεχεηαη απφ επαγγεικαηηθφ  ινγαξηαζκφ 

θαηαλάισζεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, Δ9, έληππν  δήισζεο αλαζηνιήο πνπ ππνβιήζεθε ζην 

πξφγξακκα Δξγάλε απφ ην νπνίν πξνθχπηνπλ νη ΚΑΓ ηεο επηρείξεζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ 

έρνπλ θαηαβιεζεί πνζά εληφο ηνπ δηαζηήκαηνο απαιιαγήο, ζα δηελεξγεζεί ζπκςεθηζκφο κε 

κειινληηθέο απαηηήζεηο ηειψλ. 

 

Β) Μείσζε ηέινπο θαηάιεςεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ ζε επηρεηξήζεηο πγεηνλνκηθνύ 

ελδηαθέξνληνο.   

 

   Έσο ηε ιήμε ησλ έθηαθησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο απφ ηνλ θίλδπλν 

δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ   πέξα ηνπ αλαινγνχληνο θαη πξνβιεπφκελνπ ζηελ άδεηα ρξήζεο 

θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, δχλαηαη λα παξαρσξείηαη αηειώο, πξφζζεηνο θνηλφρξεζηνο  ρψξνο γηα 

αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ.  Ο παξαρσξνχκελνο 

ρψξνο κπνξεί λα εθηείλεηαη κέρξη ηνπ δηπιάζηνπ ηνπ ρψξνπ ηεο αξρηθήο παξαρψξεζεο θαη 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε  φηη δελ ζίγνληαη δηθαηψκαηα  εηέξσλ δηθαηνχκελσλ ηεο ρξήζεο απηνχ. 

ε θάζε πεξίπησζε απαξαίηεηε είλαη ε ζχκθσλε γλψκε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο ηνπ Γήκνπ. 

  ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ είλαη δπλαηή ε παξαρψξεζε πξφζζεηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ή ν 

ελδηαθεξφκελνο επηζπκεί λα παξακείλεη  ζηα αξρηθά εγθεθξηκέλα ηεηξαγσληθά κέηξα, κε 

απφθαζε ηεο νηθείαο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο επέξρεηαη  κείσζε  50% ζην ηέινο ρξήζεο ηνπ 

θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ.  

  

Γ) Απαιιαγή από ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο κηζζώκαηνο γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

κηζζώλνπλ δεκνηηθέο  εγθαηαζηάζεηο (π.ρ. δεκνηηθά αλαςπθηήξηα, θπιηθεία ζρνιείσλ 

θ.ι.π.) γηα όζν ρξνληθό  δηάζηεκα παξακέλνπλ θιεηζηέο νη επηρεηξήζεηο.  ( Π.Ν.Π 20-03-

2020 )  

 

Γ) Γηα ηνπο δεκόηεο ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο. 

   

Παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο θαηαβνιήο θαη  αλαζηνιή ηεο είζπξαμεο βεβαησκέλσλ 

νθεηιψλ, θαζψο θαη πξνζεζκηψλ θαηαβνιήο ησλ δφζεσλ ξπζκίζεσλ ή δηεπθνιχλζεσλ 

ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο βεβαησκέλσλ νθεηιψλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα έσο ηε ιήμε ησλ 

έθηαθησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο απφ ηνλ θίλδπλν δηαζπνξάο ηνπ 

θνξσλντνχ. 

Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο θαη αλαζηνιήο θαηαβνιήο ησλ 

βεβαησκέλσλ νθεηιψλ θαη ησλ δφζεσλ ξπζκίζεσλ  ή δηεπθνιχλζεσλ ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο 

βεβαησκέλσλ νθεηιψλ, ηα νθεηιφκελα πνζά δελ επηβαξχλνληαη  κε ηφθνπο ή πξνζαπμήζεηο. 

(Π.Ν.Π.20-03-2020) 

 

Δ) Μείσζε δεκνηηθώλ ηειώλ ζε εηδηθέο θαηεγνξίεο (κε εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα)  (Νόκνο 

4368/2016 άξζξν 13). 

 

   Μείσζε ζε πνζνζηφ 50% ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ γηα άηνκα κε αλαπεξία κε πνζνζηφ 

67% θαη άλσ ζε άηνκα κε πηζηνπνηεκέλε αλαπεξία εθφζνλ έρνπλ εηήζην νηθνγελεηαθφ 

θνξνινγνχκελν πξαγκαηηθφ ή ηεθκαξηφ εηζφδεκα κηθξφηεξν ηνπ πφζνπ ησλ 12.000,00 επξψ.  

(Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ αλαπήξνπ απαηηείηαη. (Απφθαζε Τγεηνλνκηθήο  

Δπηηξνπήο ) 

 

Άπνξνη.  

   Μείσζε ζε πνζνζηό 50% ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ γηα ηελ πξψηε θαηνηθία.   (Γηα ηελ 

απφδεημε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ άπνξνπ απαηηείηαη πηζηνπνηεηηθφ απνξίαο απφ ηελ αξκφδηα 

ππεξεζία θνηλσληθήο πξφλνηαο.)    
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Πνιύηεθλνη- Σξίηεθλνη. 

 

Μείσζε ζε πνζνζηφ 50%ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ γηα ηελ πξψηε θαηνηθία. 

Α) Πνιχηεθλεο νηθνγέλεηεο κε 4 πξνζηαηεπφκελα ηέθλα  θαη άλσ  εθφζνλ έρνπλ εηήζην 

νηθνγελεηαθφ θνξνινγνχκελν πξαγκαηηθφ ή ηεθκαξηφ εηζφδεκα έσο 15.000,00 επξψ.  

Β) Σξίηεθλεο νηθνγέλεηεο κε 3 πξνζηαηεπφκελα ηέθλα  εθφζνλ έρνπλ εηήζην  νηθνγελεηαθφ 

θνξνινγνχκελν πξαγκαηηθφ ή ηεθκαξηφ εηζφδεκα έσο 12.000,00 επξψ.      

   Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηδηφηεηαο (πνιχηεθλνο – ηξίηεθλνο) ζα απαηηείηαη πηζηνπνηεηηθφ 

νηθνγελεηαθήο      θαηάζηαζεο θαη πηζηνπνηεηηθφ απφ ηελ ΑΠΔ». 

 

 Αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε, φπσο αθξηβψο θαηαγξάθεθε ζηα ερνγξαθεκέλα 

πξαθηηθά, θαηά ηελ νπνία νη Γεκνηηθνί χκβνπινη έθαλαλ εξσηήζεηο, παξαηεξήζεηο θαη 

ηνπνζεηήζεθαλ. 

 Ο Πξφεδξνο θάιεζε ηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

 

       Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην κε ςήθνπο είθνζη ελλέα (29) ππέξ ηεο πξόηαζεο, θαη αθνχ 

έιαβε ππφςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ: 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Απνδέρεηαη ηελ εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο ζην ζχλνιν 

ηεο, ε νπνία αθνξά ζηελ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ νηθνλνκηθή ειάθξπλζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη  

ησλ δεκνηψλ πνπ επιήγεζαλ  θαη ζπλερίδνπλ λα πιήηηνληαη απφ ηνλ θνξσλντφ COVID-19.  

2. Απαιιάζζεη από Γεκνηηθά ηέιε ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο δεκφηεο ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο 

πνπ επιήγεζαλ θαη ζπλερίδνπλ λα πιήηηνληαη απφ ηνλ θνξσλντφ COVID-19, σο εμήο: 

 

Α) Απαιιαγή από ηέινο θαζαξηόηεηαο θαη  θσηηζκνύ . 

    Με ηελ παξ.9 ηνπ άξζξνπ37 νξίδεηαη φηη κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

επηρεηξήζεηο πνπ δηαθφπηνπλ ηε ιεηηνπξγηά ηνπο ιφγσ  ησλ κέηξσλ απνηξνπήο ηεο δηαζπνξάο 

ηνπ Covid-19 κπνξεί λα απαιιάζζνληαη ηνπ εληαίνπ αληαπνδνηηθνχ ηέινπο θαζαξηφηεηαο θαη 

θσηηζκνχ ηνπ Ν.25/1975 γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ηζρχνπλ νη πεξηνξηζκνί ήηνη γηα ηνπο 

κήλεο Μάξηην, Απξίιην, Μάην .       

Σν κέηξν ηζρχεη γηα επαγγεικαηηθνχο ινγαξηαζκνχο ξεχκαηνο γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

δηέθνςαλ ππνρξεσηηθά ηελ   ιεηηνπξγηά ηνπο θαη ησλ νπνίσλ νη ΚΑΓ αλήθνπλ ζηηο ιίζηεο 

ππνρξεσηηθήο δηαθνπήο ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθά ΦΔΚ. 

Ζ απαιιαγή  ζα δηελεξγείηαη θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη γηα φζν 

δηάζηεκα ζα δηαξθέζνπλ ηα έθηαθηα κέηξα πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο απφ ηνλ θίλδπλν 

δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ, ε νπνία ζα ζπλνδεχεηαη απφ επαγγεικαηηθφ  ινγαξηαζκφ 

θαηαλάισζεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, Δ9, έληππν  δήισζεο αλαζηνιήο πνπ ππνβιήζεθε ζην 

πξφγξακκα Δξγάλε απφ ην νπνίν πξνθχπηνπλ νη ΚΑΓ ηεο επηρείξεζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ 

έρνπλ θαηαβιεζεί πνζά εληφο ηνπ δηαζηήκαηνο απαιιαγήο, ζα δηελεξγεζεί ζπκςεθηζκφο κε 

κειινληηθέο απαηηήζεηο ηειψλ. 

 

Β) Μείσζε ηέινπο θαηάιεςεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ ζε επηρεηξήζεηο πγεηνλνκηθνύ 

ελδηαθέξνληνο.   

 

   Έσο ηε ιήμε ησλ έθηαθησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο απφ ηνλ θίλδπλν 

δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ   πέξα ηνπ αλαινγνχληνο θαη πξνβιεπφκελνπ ζηελ άδεηα ρξήζεο 

θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, δχλαηαη λα παξαρσξείηαη αηειώο, πξφζζεηνο θνηλφρξεζηνο  ρψξνο γηα 

αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ.  Ο παξαρσξνχκελνο 

ρψξνο κπνξεί λα εθηείλεηαη κέρξη ηνπ δηπιάζηνπ ηνπ ρψξνπ ηεο αξρηθήο παξαρψξεζεο θαη 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε  φηη δελ ζίγνληαη δηθαηψκαηα  εηέξσλ δηθαηνχκελσλ ηεο ρξήζεο απηνχ. 

ε θάζε πεξίπησζε απαξαίηεηε είλαη ε ζχκθσλε γλψκε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο ηνπ Γήκνπ. 

  ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ είλαη δπλαηή ε παξαρψξεζε πξφζζεηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ή ν 
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ελδηαθεξφκελνο επηζπκεί λα παξακείλεη  ζηα αξρηθά εγθεθξηκέλα ηεηξαγσληθά κέηξα, κε 

απφθαζε ηεο νηθείαο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο επέξρεηαη  κείσζε  50% ζην ηέινο ρξήζεο ηνπ 

θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ.  

  

Γ) Απαιιαγή από ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο κηζζώκαηνο γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

κηζζώλνπλ δεκνηηθέο  εγθαηαζηάζεηο (π.ρ. δεκνηηθά αλαςπθηήξηα, θπιηθεία ζρνιείσλ 

θ.ι.π.) γηα όζν ρξνληθό  δηάζηεκα παξακέλνπλ θιεηζηέο νη επηρεηξήζεηο.  ( Π.Ν.Π 20-03-

2020 )  

 

Γ) Γηα ηνπο δεκόηεο ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο. 

   

Παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο θαηαβνιήο θαη  αλαζηνιή ηεο είζπξαμεο βεβαησκέλσλ 

νθεηιψλ, θαζψο θαη πξνζεζκηψλ θαηαβνιήο ησλ δφζεσλ ξπζκίζεσλ ή δηεπθνιχλζεσλ 

ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο βεβαησκέλσλ νθεηιψλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα έσο ηε ιήμε ησλ 

έθηαθησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο απφ ηνλ θίλδπλν δηαζπνξάο ηνπ 

θνξσλντνχ. 

Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο θαη αλαζηνιήο θαηαβνιήο ησλ 

βεβαησκέλσλ νθεηιψλ θαη ησλ δφζεσλ ξπζκίζεσλ  ή δηεπθνιχλζεσλ ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο 

βεβαησκέλσλ νθεηιψλ, ηα νθεηιφκελα πνζά δελ επηβαξχλνληαη  κε ηφθνπο ή πξνζαπμήζεηο. 

(Π.Ν.Π.20-03-2020) 

 

Δ) Μείσζε δεκνηηθώλ ηειώλ ζε εηδηθέο θαηεγνξίεο (κε εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα)  (Νόκνο 

4368/2016 άξζξν 13). 

 

   Μείσζε ζε πνζνζηφ 50% ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ γηα άηνκα κε αλαπεξία κε πνζνζηφ 

67% θαη άλσ ζε άηνκα κε πηζηνπνηεκέλε αλαπεξία εθφζνλ έρνπλ εηήζην νηθνγελεηαθφ 

θνξνινγνχκελν πξαγκαηηθφ ή ηεθκαξηφ εηζφδεκα κηθξφηεξν ηνπ πφζνπ ησλ 12.000,00 επξψ.  

(Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ αλαπήξνπ απαηηείηαη. (Απφθαζε Τγεηνλνκηθήο  

Δπηηξνπήο ) 

 

Άπνξνη.  

   Μείσζε ζε πνζνζηό 50% ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ γηα ηελ πξψηε θαηνηθία.   (Γηα ηελ 

απφδεημε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ άπνξνπ απαηηείηαη πηζηνπνηεηηθφ απνξίαο απφ ηελ αξκφδηα 

ππεξεζία θνηλσληθήο πξφλνηαο.)    

 

 

Πνιύηεθλνη- Σξίηεθλνη. 

 

Μείσζε ζε πνζνζηφ 50%ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ γηα ηελ πξψηε θαηνηθία. 

Α) Πνιχηεθλεο νηθνγέλεηεο κε 4 πξνζηαηεπφκελα ηέθλα  θαη άλσ  εθφζνλ έρνπλ εηήζην 

νηθνγελεηαθφ θνξνινγνχκελν πξαγκαηηθφ ή ηεθκαξηφ εηζφδεκα έσο 15.000,00 επξψ.  

Β) Σξίηεθλεο νηθνγέλεηεο κε 3 πξνζηαηεπφκελα ηέθλα  εθφζνλ έρνπλ εηήζην  νηθνγελεηαθφ 

θνξνινγνχκελν πξαγκαηηθφ ή ηεθκαξηφ εηζφδεκα έσο 12.000,00 επξψ.      

   Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηδηφηεηαο (πνιχηεθλνο – ηξίηεθλνο) ζα απαηηείηαη πηζηνπνηεηηθφ 

νηθνγελεηαθήο      θαηάζηαζεο θαη πηζηνπνηεηηθφ απφ ηελ ΑΠΔ. 

 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 231/2020. 

 

Μεηά ηελ πεξάησζε ηνπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο νινθιεξψζεθε  ε 

ζπλεδξίαζε ψξα 02:30 π.κ..  
Ο Πξφεδξνο Γ..             Ο Αληηπξφεδξνο Γ..    Ο Γξακκαηέαο Γ.. 

Σα Μέιε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

ΑΠΟΣΟΛΟ ΠΑΝ. ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ 
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