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ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6ης ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 47/2020
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
5.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ Η ΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΚΟΨΑΝ Η

ΠΕΡΙΟΡΙΣΑΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 37 ΠΑΡ. 8 ΤΗΣ ΑΠΟ 20.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ τ.Α΄ΑΡ.
68/20.3.2020
Σήμερα Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020 και ώρα 13.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε
τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 4070/26.3.2020
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δημοσιεύτηκε στον
ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και επιδόθηκε νόμιμα, όπως
ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και

της

Αποκεντρωμένης

Διοίκησης

–

Πρόγραμμα

Καλλικράτης»

όπως

αυτό

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από
11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 55/11.03.2020).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι συμμετείχαν και
τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1

Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος)

15

Μούκας Σωτήριος

2

Ξυλουργίδης Αντώνιος, (Αντιπρόεδρος)

16

Μουράτογλου Ιωάννης

3

Γάτσης Χρήστος (Γρ/τεας)

17

Μουστάκας Γεώργιος

4

Γιώγας Δημήτριος

18

Παπαδόπουλος Ελευθέριος
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5

Δελής Αθανάσιος

19

Πασχάλης Αλέξανδρος

6

Θεοδώρου Έλλη

20

Πέτκου Αναστάσιος

7

Θωμάς Ευάγγελος

21

Ρυσάφης Αντώνιος

8

Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία

22

Σαμλίδης Μιχαήλ

9

Καραμάνη Δήμητρα

23

Ταμβίσκου Ευτυχία

10

Καραπατσούδη Ελένη

24

Τζιάκος Δημήτριος

11

Κατσάρα-Βλάχου Μαρία

25

Τσεπκεντζής Ιωάννης

12

Κετσιτζίδης Ιγνάτιος

26

Τσιτσάγκας Χαράλαμπος

13

Κίτσου Ελένη

27

Χατζόγλου Ιωάννης

14

Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος
Στη

συνεδρίαση

προσκλήθηκαν

και

συμμετείχαν,

για

τα

θέματα

που

περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν τις κοινότητές τους, οι Πρόεδροι των
Συμβουλίων Κοινοτήτων:
α. Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός
β. Άγρα κ. Αντώνιος Παπαϊωάννου
γ. Παναγίτσας κα Ανδρονίκη Παρθενοπούλου
γ. Ριζαρίου κα Ευθυμία Λυκίδου
Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και συμμετείχε στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του Δήμου
για την τήρηση των πρακτικών.
Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος σχετικά με το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, γνωστοποίησε σε
ηλεκτρονική μορφή στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 4125/27.3.2020
εισήγηση του Δημάρχου, η οποία έχει ως εξής:

«Σε μια περίοδο όπου οι οικονομικές συνέπειες της πανδημίας είναι ήδη ορατές, είναι
ανάγκη να υπάρχουν άμεσα μέτρα στήριξης των ελεύθερων επαγγελματιών και των τοπικών μας
επιχειρήσεων.
Θεωρώ κοινωνική αναγκαιότητα τη λήψη μέτρων για επιχειρήσεις που διακόπτουν ή
περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19.
Σε αυτό το πλαίσιο, κατόπιν πιέσεων όλων των Δήμων, εκδόθηκε η από 20.03.2020 Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου [ΠΝΠ] (ΦΕΚ τ. Α΄ αρ.68/20.03.2020) όπου στο άρθρο 37 περιέχονται
κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία των ΟΤΑ, ενώ στις παραγράφους 8 & 9 του παραπάνω
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άρθρου προβλέπεται η διαδικασία απαλλαγής από τα αναλογούντα δημοτικά τέλη επιχειρήσεων
που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για το χρονικό
διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 37 της ως άνω ΠΝΠ προβλέπεται 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
-

-

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.», ενώ στην παρ. 9 ορίζεται ότι: «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
ν

7

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 συναίσθηση ευθύνης λοιπόν, με βάση τις τοπικές ανάγκες και σύμφωνα με τις
παραπάνω διατάξεις επεξεργασθήκαμε το παρακάτω πλαίσιο μέτρων και προτείνουμε:
1. Κάθε είδους επιχείρηση που διέκοψε ή περιόρισε [ως προς τη διανομή κατ’ οίκον ή πώληση
σε πακέτο (καφέ, φαγητού κλπ)] υποχρεωτικά τη λειτουργία της, λόγω των μέτρων αποτροπής
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και δεν κάνει χρήση παραχωρημένου κοινόχρηστου
χώρου (τραπεζοκαθίσματα κλπ), σύμφωνα με το άρθρο 3 του απ 2 -9/20. 0. 9 8 . . (Α
171), απαλλάσσεται, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος της, από τα αναλογούντα τέλη για
το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. Σε περίπτωση δε που ήδη έχουν καταβληθεί
ποσά που αφορούν τα παραπάνω τέλη, αυτά, για ισόχρονο διάστημα με την απαλλαγή, θα
συμψηφίζονται με της επόμενης περιόδου αντίστοιχα τέλη.
2. Κάθε είδους επιχείρηση που διέκοψε τη λειτουργία της, λόγω των μέτρων αποτροπής της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, απαλλάσσεται, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος
της, του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού του πρώτου εδαφίου της
παρ.

του άρθρου

του

. 2 / 97

(Α 74), για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι

περιορισμοί. Σε περίπτωση δε που ήδη έχουν καταβληθεί ποσά που αφορούν τα παραπάνω
τέλη αυτά, για ισόχρονο διάστημα με την απαλλαγή, θα συμψηφίζονται με της επόμενης
περιόδου αντίστοιχα τέλη.
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Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η υποβολή των παραπάνω αιτήσεων, προς αποφυγή συνωστισμού,
μπορεί να πραγματοποιείται μέχρι τη λήξη του τρέχοντος ημερολογιακού έτους.
Τέλος, γίνεται μνεία ότι με την παρ. 7 της ανωτέρω ΠΝΠ προβλέπεται ότι, από την 1η
Μαρτίου 2020 έως και τη

3

η

Μαΐου 2020 αναστέλλεται η καταβολή μισθωμάτων για την

ενοικίαση κυλικείων εντός σχολικών μονάδων.
Χρέος όλων μας αποτελεί η στήριξη της επιχειρηματικότητας, η οποία πλήττεται ήδη
σημαντικά και δυστυχώς αναμένεται περαιτέρω επιβάρυνση. Επομένως, ενόψει όλων των
ανωτέρω, προτείνω στο Δημοτικό Συμβούλιο την ψήφιση όλων των περιγραφομένων μέτρων
ανακούφισης της πληττόμενης επιχειρηματικότητας και πιστεύω η πρόταση μας να τύχει καθολικής
αποδοχής από όλες τις δημοτικές παρατάξεις».
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τη με αριθμ. πρωτ. 4125/27.3.2020
εισήγηση του Δημάρχου καθώς τις διατάξεις του άρθρου 37 παρ. 8 της από 20.3.2020 ΠΝΠ
(ΦΕΚ τ.Α΄αρ. 68/20.3.2020)
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Κάθε είδους επιχείρηση που διέκοψε ή περιόρισε [ως προς τη διανομή κατ’ οίκον ή
πώληση σε πακέτο (καφέ, φαγητού κλπ)] υποχρεωτικά τη λειτουργία της, λόγω των μέτρων
αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και δεν κάνει χρήση παραχωρημένου
κοινόχρηστου χώρου (τραπεζοκαθίσματα κλπ), σύμφωνα με το άρθρο
9/20. 0. 9 8

3 του απ

2 -

. . (Α 171), απαλλάσσεται, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος της, από τα

αναλογούντα τέλη για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. Σε περίπτωση δε που ήδη
έχουν καταβληθεί ποσά που αφορούν τα παραπάνω τέλη, αυτά, για ισόχρονο διάστημα με την
απαλλαγή, θα συμψηφίζονται με της επόμενης περιόδου αντίστοιχα τέλη.
Β. Κάθε είδους επιχείρηση που διέκοψε τη λειτουργία της, λόγω των μέτρων αποτροπής
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, απαλλάσσεται, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος
της, του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού του πρώτου εδαφίου της παρ.
1 του άρθρου

του . 2 / 97 (Α 74), για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. Σε

περίπτωση δε που ήδη έχουν καταβληθεί ποσά που αφορούν τα παραπάνω τέλη αυτά, για
ισόχρονο διάστημα με την απαλλαγή, θα συμψηφίζονται με της επόμενης περιόδου αντίστοιχα
τέλη.
Η υποβολή των παραπάνω αιτήσεων, προς αποφυγή συνωστισμού, μπορεί να
πραγματοποιείται μέχρι τη λήξη του τρέχοντος ημερολογιακού έτους.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ιωάννης Μουράτογλου δεν συμμετείχε στον καταρτισμό
και τη λήψη της παραπάνω απόφασης (λευκή ψήφος).
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Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 47/2020
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Γάτσης Χρήστος, Γιώγας Δημήτριος, Δελής Αθανάσιος,
Θεοδώρου Έλλη, Θωμάς Ευάγγελος, Ιατρίδου-Βλαδίκα
Αναστασία, Καραμάνη Δήμητρα, Καραπατσούδη Ελένη,
Κατσάρα-Βλάχου Μαρία, Κετσιτζίδης Ιγνάτιος, Κίτσου

Ακριβές απόσπασμα

Ελένη, Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μούκας Σωτήριος,

Έδεσσα 2.4.2020

Μουράτογλου Ιωάννης, Μουστάκας Γεώργιος,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ξυλουργίδης Αντώνιος, Παπαδόπουλος Ελευθέριος,
Πασχάλης Αλέξανδρος, Πέτκου Αναστάσιος, Ρυσάφης
Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ,
Ταμβίσκου Ευτυχία, Τζιάκος Δημήτριος, Τσεπκεντζής

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Ιωάννης, Τσιτσάγκας Χαράλαμπος, Χατζόγλου Ιωάννης,

Αποδέκτες προς ενέργεια:
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης
Τμήμα Διοικητικό Οικονομικό Ν. Πέλλας
-

Λογιστήριο Φ. Παρούτογλου

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-

Πρ/νη Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών Μ. Καλούση

-

Προϊστάμενη Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Μ. Ρούσκα

-

Αντιδήμαρχο Οικονομικών Ι. Μουράτογλου
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