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ΑΠΟΦΑΣΗ
Από το πρακτικό της
2ης/2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Πυλαίας – Χορτιάτη
Στο Πανόραμα σήμερα 18 Ιανουαρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 το Δημοτικό
Συμβούλιο Πυλαίας - Χορτιάτη συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα
που βρίσκεται στο Πανόραμα (οδός Αποστόλου Σαμανίδη 21), ύστερα από την έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου του δημοτικού συμβούλου Μιχάλη Γεράνη, με αριθ. Πρωτ. 989/14-012021 που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο των ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με
αποδεικτικό στους Συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.3852/2010 όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 71 του Ν.4555/2018 και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο
κατωτέρω θέμα:
ΘΕΜΑ 7ο της ημερησίας διάταξης: «Κατεπείγοντα μέτρα για την ελάφρυνση
της τοπικής οικονομίας λόγω των συνεπειών της πανδημίας - απαλλαγή Τελών
Καθαριότητας και Φωτισμού για Επιχειρήσεις που διέκοψαν τη λειτουργία τους
λόγω των μέτρων του κορωνοϊού COVID-19».
Πριν από την έναρξη της συνεδριάσεως αυτής, o Πρόεδρος του Δ.Σ. διαπίστωσε ότι υπάρχει
νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 41 μελών, βρέθηκαν παρόντα 30 δηλ.:
Παρόντες

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Γεράνης Μιχάλης , Πρόεδρος Δ.Σ.
Καρτάλης Ιωάννης
Σαουρίδου Σοφία
Τσογκαρλίδης Παρασκευάς
Μπαμπαράτσας Γεώργιος
Μπουλομύτης Νικόλαος
Ταρασίδης Γεώργιος
Ζώτου Νίκη
Ζελίδου Παναγιώτα
Παναγιωτίδης Νικόλαος
Κωνσταντινίδου Ανατολή
Σακκαλή – Παρασκευοπούλου Ευαγγελία
Κισκίνης Αστέριος
Λυπηρίδου Δέσποινα
Χατζηαντωνίου Νικόλαος
Κάλτσιος Σοφοκλής
Κανέλλου-Πραματευτάκη Βασιλική
Χατζηστουγιάννη Χρυσάνθη
Μπουτσιβάρης Χρήστος
Λιόλιου Παρασκευή
Παρισόπουλος Γεώργιος

Απόντες

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Γιαννούδη Ελένη
Ντίτσιος Ιωάννης
Κεδίκογλου Γεώργιος
Τιτόπουλος Ηρακλής
Μαρκούδης Δημήτριος
Κελεπούρης Χαράλαμπος
Λυρούδη Αικατερίνη
Ρουσάκη Ελένη
Γουγούσης Σπυρίδων
Αγγελινούδης Βάϊος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ
Γκουραμάνη Μαρία
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.





Τσιούγκος Βασίλειος
Βαμβακάς Κωνσταντίνος
Βουλγαρίδου Γεωργία , Γραμματέας Δ.Σ.
Καρπούζης Κωνσταντίνος
Τερζής Πασχάλης
Αγαθοκλέους Άρτεμις
Μαάιτα Τζαμάλ Οδυσσέας
Σαριδάκης Ιωάννης
Μόττας Νικόλαος


Στη συνεδρίαση, σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από την παρ.6 του άρθρου 74 του Ν.4555/18 , προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος
Πυλαίας – Χορτιάτη κ. Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ Α΄ 55/11.03.2020) καθώς και με τα
διαλαμβανόμενα στις υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (Α.Δ.Α.: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και
40/20930/31-03-2020 (Α.Δ.Α.: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6- 50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, το
συμβούλιο συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη.

Στη συνεδρίαση νομίμως σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από την παρ.8 του άρθρου 74 του Ν.4555/18, προσκλήθηκαν και οι Πρόεδροι
των Δημοτικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Κοινότητας Χορτιάτη Γιαννούδης
Χρήστος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και η Ελένη Γκένου και Ζαχαρίδου Αναστασία για την
τήρηση των πρακτικών.
Για τα αναφερόμενα ακολούθησε συζήτηση και λήφθηκε απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67
του Ν. 3852/07-06-2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης.
Πλην των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης προτάθηκε τρία (3) θέματα εκτός ημερήσιας
διάταξης, για το κατεπείγον του οποίου αποφάνθηκε ομόφωνα να συζητηθεί το Δημοτικό
Συμβούλιο.
Εισηγούμενη η Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Δέσποινα Λυπηρίδου
το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη του Δ.Σ. τα παρακάτω:
Σχετικά με το παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής:
Στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68 Α/20-3-2020) με θέμα
«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», η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4683/2020 (Α' 83), στο άρθρο 37, παράγρ.9
ορίζεται ότι:
«9. 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 την υπ’ αριθμ. 129/30-03-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με
θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα για την ελάφρυνση της τοπικής οικονομίας λόγω των
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού», κατόπιν εισήγησης της Αντιδημαρχίας
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικής μεταρρύθμισης και
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Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αποφασίστηκε ομόφωνα η λήψη μέτρων για την
ελάφρυνση της τοπικής οικονομίας.
Για τον σκοπό αυτό, στην ιστοσελίδα του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη
δημιουργήθηκε σχετική πλατφόρμα ανά Δημοτική Ενότητα, για την υποβολή
αιτήσεων απαλλαγής Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού από επιχειρήσεις που
διέκοψαν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων του κορωνοϊού Covid-19, κατά τη
διάρκεια του πρώτου κύματος της πανδημίας και ήδη έχουν επιστραφεί στους
δικαιούχους τα ποσά που αντιστοιχούν στα τέλη καθαριότητας και φωτισμού, που
αφορούσαν στο ανωτέρω χρονικό διάστημα.
Ήδη από Νοέμβριο 2020 διανύει η χώρα το δεύτερο κύμα της πανδημίας, για την
αντιμετώπιση της οποίας έχουν ληφθεί αυστηρά μέτρα. Υπό αυτό το πρίσμα
κρίνεται απαραίτητο να ληφθούν μέτρα ελάφρυνσης της τοπικής οικονομίας που
έχει πληγεί από την πανδημία και από τα μέτρα που έχουν
επιβληθεί και συγκεκριμένα να δοθεί η δυνατότητα απαλλαγής από την καταβολή
των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού επιχειρήσεων που έχουν
πληγεί από τα έκτακτα μέτρα για τον κορωνοϊό.
Στις αιτήσεις που θα υποβληθούν για την απαλλαγή Τελών Καθαριότητας
και Φωτισμού για Επιχειρήσεις που διέκοψαν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων
του κορωνοϊού COVID-19, θα πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη
στοιχεία της επιχείρησης, ο αριθμός παροχής ρεύματος, το χρονικό διάστημα
διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης καθώς και τα υπόλοιπα απαιτούμενα
δικαιολογητικά, όπως:
-- Αντίγραφο της σχετικής «Υπεύθυνης Δήλωσης Επιχειρήσεων – Εργοδοτών» που
υποβλήθηκε στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) «ΕΡΓΑΝΗ».
-- Εξοφλημένοι Λογαριασμοί των Παρόχων Ηλεκτρικής Ενέργειας για το χρονικό
διάστημα διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης.
-- Ενημέρωση για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων (συνοδευτικό της
αίτησης), &
-- Προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών (κινήσεις ταμειακής μηχανής, εκτυπώσεις
Ισοζυγίων Ομάδας 7 για τους τηρούντες διπλογραφικά βιβλία ή εκτυπώσεις Βιβλίου
Εσόδων για τους τηρούντες απλογραφικά βιβλία, κ.λ.π.), εφόσον η Υπηρεσία κρίνει
ότι είναι απαραίτητα για τον έλεγχο των αιτήσεων.
Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων απαλλαγής Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού
θα έχουν οι Επιχειρήσεις που διέκοψαν στο σύνολο των δραστηριοτήτων τους τη
λειτουργία τους λόγω των μέτρων του κορωνοϊού COVID-19.
---Δεν θα έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης όσες επιχειρήσεις λειτουργούν με
πακέτο delivery, take away, click away, κ.λ.π. ακόμη και αν τυπικά έχει ανασταλεί η
λειτουργία τους με εντολή Δημόσιας Αρχής.
---Δεν θα δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση απαλλαγής των ανωτέρω τελών οι
επιχειρήσεις που λειτουργούσαν κατά την διάρκεια της πανδημίας και θεωρούνται
πληττόμενες από τις συνέπειες της υγειονομικής κρίσης.
Η υποβολή των ανωτέρω αιτήσεων με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα
γίνεται στη σχετική πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών στην ιστοσελίδα του
Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, στα αντίστοιχα Τμήματα Εσόδων των Δημοτικών
Κοινοτήτων Πανοράματος, Πυλαίας και Χορτιάτη, στα διοικητικά όρια που
υπάγεται η αιτούσα επιχείρηση.
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Μετά τον έλεγχο των αιτήσεων και όλων των δικαιολογητικών, από τα
αντίστοιχα Τμήματα Εσόδων των Δημοτικών Κοινοτήτων Πανοράματος, Πυλαίας και
Χορτιάτη, υποβάλλονται στο Λογιστήριο του Δήμου για ενταλματοποίηση και στη
συνέχεια πληρωμή των επιστρεφομένων τελών.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιστροφή των Τελών Καθαριότητας και
Φωτισμού είναι η μη ύπαρξη οφειλών προς τον Δήμο, και θα αποδεικνύεται με
την έκδοση Δημοτικής Ενημερότητας.
Επίσης δεν θα πρέπει να υφίστανται οικονομικές εκκρεμότητες, όπως με την
απόδοση του δημοτικού τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων για όσες εκ των
επιχειρήσεων έχουν την υποχρέωση αυτή βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την ανωτέρω Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου, η απαλλαγή ισχύει μόνον για τα Τέλη Καθαριότητας και Φωτισμού
(Δ.Τ.) του άρθρου 1 του ν. 25/1975 (Α΄ 74) και όχι για τον Δημοτικό Φόρο και το
Τέλος Ακίνητης Περιουσίας.
Kατόπιν των ανωτέρω,

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο
Να εγκρίνει την απαλλαγή Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού για
Επιχειρήσεις που διέκοψαν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων του κορωνοϊού
COVID-19, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται ανωτέρω.
Παρακαλούμε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ την σχετική με το θέμα εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία εξ’
ολοκλήρου περιλαμβάνεται στο εισηγητικό τμήμα της παρούσης.
Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα στην εισήγηση
αναφέρονται αναλυτικά εγκρίνει την απαλλαγή Τελών Καθαριότητας και
Φωτισμού για Επιχειρήσεις που διέκοψαν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων
του κορωνοϊού COVID-19, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται
ανωτέρω.

Η απόφαση πήρε α.α. 12 /18-01-2021.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΡΑΝΗΣ

