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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 19/2020 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών 

 

 Σήμερα στις 13 του μήνα Οκτωβρίου  του έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00’ 
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική «κ ε κ λ ε ι σ μ έ ν ω ν  τ ω ν  
θ υ ρ ώ ν » συνεδρίαση, στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του Κορωναιού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του,  ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 9026/07-10-2020  πρόσκληση του Προέδρου 
του Δ. Σ.  που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του 
Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 
67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Σ/λων ήταν: 

 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 21 ) 

1. Κυρίτσης Γεώργιος  12. Κολλάτος Κων/νος 

2. Μητσογιάννης νικ.  13. Διψάνας Αχιλλεύς 

3. Νικολάου Γεώργιος  14. Τσεργάς Κων/νος 

4. Ζαρδούκας Κων.  15. Ανδρέου Νικ. 

5. Σίμος Βασ.  16. Καρατέγος Μιχάλης 

6. Γκατζόγιας Παναγιώτης  17. Αργυρίου Ιωάννης 

7. Γκανάτσιος Ζήσης   18. Σαΐτης Αστέριος 

8. Κακαγιάννης Χρ.  19. Κοντογιάννης Ιωα. 

9. Καραναστάσης Αθανάσιος  20. Κωστή Μαρία   

10. Μαϊμάρης Δημ.  21. Χαδουλός Κων. 

11. Τόπη - Σαΐτη Ζωή   

 
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 6 ) 

1. Ζησάκη Ξανθή  4. Βλάχος Αθαν.  

2. Τσούγιας Χρήστος  5. Κρικώνης Χρ. 

3. Ντόντος Γεωργ.    6. Νταναβάρα Αργυρή 
Αν και νόμιμα κληθέντες 

 

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Μανώλης Γεώργιος. 
Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  

υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
  Ο  Πρόεδρος   του δημοτικού συμβουλίου κ. Κυρίτσης  ύστερα από την διαπίστωση 

ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα ομόφωνα συμφώνησαν όλοι για την συζήτηση των 
Ε.Η.Δ. θεμάτων,  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας 
διάταξης για συζήτηση.   
 
ΘΕΜΑ (8ο) «Έκτακτα μέτρα οικονομικής στήριξης από το Δήμο Τεμπών, λόγω 
κορωνοϊού_covid 19 (μισθώματα, δημοτικά  τέλη κλπ)» 
Αριθμός   Απόφασης ( 109) 
 

 Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Μανώλης, θέτοντας υπόψη του 
Δημοτικού Συμβουλίου τα κάτωθι:  

ΑΔΑ: Ω1ΑΟΩΗ7-ΓΛ2



 Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/20.03.2020 τεύχος A’): 
«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.», ορίζονται 
τα εξής: 
 

Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
 

 
 

Στο άρθρο 8 ορίζονται τα εξής: 

 
 

Επί της παρ.8 του άρθρου 37 του ΠΝΠ 

 

 
Β. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

 

 

 
 
Γ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 
Γ 1. Νομικό πλαίσιο κατά τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων 
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 Κατόπιν των ανωτέρω προτάθηκαν τα κάτωθι μέτρα στήριξης και ανακούφισης των 
πληττόμενων επιχειρήσεων:  
Α.  Την Απαλλαγή του αναλογούντος τέλους κατάληψης κοινοχρήστου χώρου (άρθρο 13 του από 
24-9/20-101958 β.δ. (171 Α)) των επιχειρήσεων που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη 
λειτουργία τους, κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων αποτροπής της διασποράς και διάδοσης  
του κορωνοϊού COVID-19 και ειδικότερα των επιχειρήσεων με ΚΑΔ. Που περιλαμβάνεται στις 
Α.1062/2020 και Α.1061/2020 (ΦΕΚ 1043/2.Β’ / 26-3-2020) Υπουργικές Αποφάσεις, καθώς και όσων 
επιχειρήσεων ενταχθούν στα μέτρα στήριξης με νεότερες υπουργικές αποφάσεις.  
Β. Την Απαλλαγή του ενιαίου τέλους καθαριότητας και φωτισμού (παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 
25/1975 (Α΄ 74)) των επιχειρήσεων που διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής 
της διασποράς και διάδοσης  του κορωνοϊού COVID-19 και ειδικότερα των επιχειρήσεων με ΚΑΔ. 
Που περιλαμβάνεται στις Α.1062/2020 και Α.1061/2020 (ΦΕΚ 1043/2.Β’ / 26-3-2020) Υπουργικές 
Αποφάσεις, καθώς και όσων επιχειρήσεων ενταχθούν στα μέτρα στήριξης με νεότερες υπουργικές 
αποφάσεις.  
Γ.  Σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής, αυτά θα 
συμψηφιστούν με μελλοντικές απαιτήσεις τελών. 
Δ.  Τη Μείωση κατά 40% στα καταβαλλόμενα μισθώματα των δημοτικών καταστημάτων, στα οποία 
έχει διακοπεί υποχρεωτικά η λειτουργία τους λόγω  των μέτρων αποτροπής της διασποράς και 
διάδοσης  του κορωνοϊού COVID-19, για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο & Μάιο 2020.  

 
 Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά  
 Tο Δ.Σ.  λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων του Ν.3852/2010, του 
Ν.3463/2006, τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν.25/1975 (Α’ 74): «Περί υπολογισμού 
και τρόπου εισπράξεως δημοτικών και κοινοτικών τελών καθαριότητος και φωτισμού και 
ρυθμίσεως συναφών θεμάτων.»,  τις διατάξεις του άρθρου 13 του Β.δ. 24.9/20.10.58 (Α’ 
171): «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον Νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί 
των προσόδων των δήμων και κοινοτήτων»,   τις διατάξεις των άρθρων 2 και 37 της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68/20.03.2020): «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.», την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη 
για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και τη λήψη των αναγκαίων 

μέτρων, προκειμένου να διασφαλισθεί η στήριξη της κοινωνίας και της 
επιχειρηματικότητας και η ομαλή λειτουργία της αγοράς και της δημόσιας διοίκηση, την 
εισήγηση του θέματος και μετά από διαλογική συζήτηση . 
 

[Καρατέγος: Ναι  με επιφύλαξη, Κωστή & Χαδουλός: ΟΧΙ. Να εξαιρεθούν οι επιχειρήσεις τις 
ΒΙΠΕ]. 
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Αποφασίζει  Κατά Πλειοψηφία 
[ 1 9  υ π έ ρ  &  2  κ α τ ά ]  

 
 Ε Γ Κ Ρ Ι Ν Ε Ι  τα μέτρα στήριξης πληττόμενων επιχειρήσεων και  επαγγελματιών του 
Δήμου Τεμπών, λόγω της πανδημίας του Κορωνοϊού, ως εξής: 
 
Α. Την Απαλλαγή του αναλογούντος τέλους κατάληψης κοινοχρήστου χώρου (άρθρο 13 
του από 24-9/20-101958 β.δ. (171 Α)) των επιχειρήσεων που διακόπτουν ή περιορίζουν 
υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων αποτροπής της 
διασποράς και διάδοσης  του κορωνοϊού COVID-19 και ειδικότερα των επιχειρήσεων με 
ΚΑΔ. που περιλαμβάνεται στις Α.1062/2020 και Α.1061/2020 (ΦΕΚ 1043/2.Β’ / 26-3-2020) 
Υπουργικές Αποφάσεις, καθώς και όσων επιχειρήσεων ενταχθούν στα μέτρα στήριξης με 
νεότερες υπουργικές αποφάσεις.  
 

Α.1  Την Μείωση κατά 30% του αναλογούντος τέλους κατάληψης κοινοχρήστου χώρου 
(άρθρο 13 του από 24-9/20-101958 β.δ. (171 Α)) των ως άνω αναφερομένων 
επιχειρήσεων, για τους υπόλοιπους μήνες ((ΙΙοούύννιιοο,,  ΙΙοούύλλιιοο,,  ΑΑύύγγοουυσσττοο,,  ΣΣεεππττέέμμββρριιοο,,  

ΟΟκκττώώββρριιοο,,  ΝΝοοέέμμββρριιοο  &&  ΔΔεεκκέέμμββρριιοο    22002200))..  
 
Β. Την Απαλλαγή του ενιαίου τέλους καθαριότητας και φωτισμού (παρ. 1 του άρθρου 1 
του ν. 25/1975 (Α΄ 74)) των επιχειρήσεων που διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω των 
μέτρων αποτροπής της διασποράς και διάδοσης  του κορωνοϊού COVID-19 και ειδικότερα 
των επιχειρήσεων με ΚΑΔ. Που περιλαμβάνεται στις Α.1062/2020 και Α.1061/2020 (ΦΕΚ 
1043/2.Β’ / 26-3-2020) Υπουργικές Αποφάσεις, καθώς και όσων επιχειρήσεων ενταχθούν 
στα μέτρα στήριξης με νεότερες υπουργικές αποφάσεις.  
 

Β.1  Την Μείωση κατά 30% του ενιαίου τέλους καθαριότητας και φωτισμού (παρ. 1 του 
άρθρου 1 του ν. 25/1975 (Α΄ 74)) των ως  άνω αναφερομένων επιχειρήσεων, για τους 
υπόλοιπους μήνες ((ΙΙοούύννιιοο,,  ΙΙοούύλλιιοο,,  ΑΑύύγγοουυσσττοο,,  ΣΣεεππττέέμμββρριιοο,,  ΟΟκκττώώββρριιοο,,  ΝΝοοέέμμββρριιοο  &&  

ΔΔεεκκέέμμββρριιοο    22002200))..  
 
Γ.  Σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής, αυτά 
θα συμψηφιστούν με μελλοντικές απαιτήσεις τελών. 
 
Δ.  Τη Μείωση κατά 40% στα καταβαλλόμενα μισθώματα των δημοτικών καταστημάτων, 
στα οποία έχει διακοπεί υποχρεωτικά η λειτουργία τους λόγω  των μέτρων αποτροπής της 
διασποράς και διάδοσης  του κορωνοϊού COVID-19, για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο & 
Μάιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων. 
 

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό     109/2020 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου ως παρακάτω: 

 
Ο Πρόεδρος          Τα Μέλη 

              (υπογραφή)                    (υπογραφές) 
Πιστό αντίγραφο 
O Πρόεδρος Δ.Σ. 

 
 

Κυρίτσης Γεώργιος 
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