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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                         
ΝΟΜΟ  ΑΣΣΙΚΗ     
ΔΗΜΟΣ  ΠΑΛΛΗΝΗΣ                                                                
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α                                                 
Από το πρακτικό τησ  
02-06- 2020 ςυνεδρίαςησ του   
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                                                                        
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ                                                                           
ΑΔΑ:     
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 054/2020  
                                                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 

ΠΔΡΗ: Λήςε απόθαζεο πεξί απαιιαγήο ησλ επηρεηξήζεσλ 
ησλ νπνίσλ ε ιεηηνπξγία αλεζηάιε, ιόγσ ησλ κέηξσλ 
πεξηνξηζκνύ ηεο παλδεκίαο COVID-19, από ην αλαινγνύλ 
ζηελ πεξίνδν δηαθνπήο εληαίν αληαπνδνηηθό ηέινο 
θαζαξηόηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνύ.  

 

      
ήκεξα ζηηο 02 ηνπ κελόο ΗΟΤΝΗΟΤ ηνπ έηνπο 2020, εκέξα ΣΡΗΣΖ θαη ώξα 19:30 κ.κ. ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ 

Παιιήλεο ζπλήιζε ζε δηα πεξηθνξάο ζπλεδξίαζε, ύζηεξα από ηελ ππ΄αξηζκ.014/29-05-2020 πξόζθιεζε ηνπ 

ΠΡΟΕΔΡΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟΤ ΜΕΡΟΤ, ν νπνίνο θαη πξνεδξεύεη ζηελ ελ ιόγσ ζπλεδξίαζε θαη ζε εθαξκνγή ησλ 

όζσλ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 10 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (αξ.Φπι.55/η.Α'/11-03-2020) "Καηεπείγνληα 

κέηξα αληηκεηώπηζεο ησλ αξλεηηθώλ ζπλεπεηώλ ηεο εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19 θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνύ 

ηεο δηάδνζήο ηνπ". Η εν λόγφ ζσνεδρίαζη λαμβάνει τώρα με ηηλεδιάζκευη, (εθαρμογή βινηεοκλήζης) και 

ζύμθφνα με ηα αναθερόμενα ζηην σπ΄ αριθμ. 40/31-03-2020 εθαρμοζηική εγκύκλιο.  

πκκεηέρνληνο θαη ηνπ Γεκάξρνπ Αζαλαζίνπ Ενύηζνπ, δηαπηζηώζεθε από ηνλ Πξόεδξν, πσο ππήξρε λόκηκε απαξηία, 
δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ηξηάληα ηξηώλ (33) κειώλ παξεπξέζεθαλ παξόληα θαη ηα ηξηάληα (30) κέιε θαη νλνκαζηηθά νη: 
ΠΑΡΟΝΣΕ:  
ΜΔΡΟ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ -ΑΒΑΡΚΗΩΣΖ ΦΩΣΗΟ-ΣΔΦΑΝΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ - ΜΔΡΣΕΑΝΟ ΓΔΩΡΓΗΟ-ΚΑΡΡΑ 
ΓΖΜΖΣΡΗΟ–ΜΟΤΡΣΕΗΑΠΖ ΓΔΩΡΓΗΟ-ΜΔΛΗΑ-ΚΟΛΛΗΑ ΒΑΗΛΗΚΖ-ΣΑΜΑΣΗΟΤ ΘΔΟΓΩΡΟ-ΜΠΑΞΔΒΑΝΖ 
ΓΖΜΖΣΡΗΟ-ΛΗΑΚΟΠΟΤΛΟ ΑΓΓΔΛΟ- ΕΗΝΔΛΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ (ΠΟΠΖ) -ΓΖΜΖΣΡΗΑΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ-ΓΗΑΚΑΚΖ ΜΑΡΗΑ-
ΚΟΤΚΟΤΒΑΟΤ ΓΗΟΝΤΗΑ-ΩΣΖΡΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ-ΣΗΣΕΗΚΑΚΖ ΑΠΑΗΑ. 
ΜΕΡΣΤΡΗ ΠΑΝΑΓΘΩΣΗ-ΚΑΛΑΝΣΕΖ ΝΔΚΣΑΡΗΟ-ΥΡΗΣΟΦΗΛΔΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ–ΓΑΚΑΛΑΚΖ-ΠΑΝΟΤΖ 
ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΗΑ-ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ ΑΘΑΝΑΗΟ. 
ΜΑΚΡΗ ΡΑΥΗΛ- ΜΖΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ-ΚΑΡΚΟΤΛΗΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ. 
ΚΟΤΝΕΝΑΚΗ ΕΘΡΗΝΗ - ΚΟΠΣΖ-ΜΗΛΗΑ ΜΑΡΗΑ-ΑΜΟΡΓΗΑΝΟΤ ΜΑΡΗΑ. 
ΚΟΤΣΘΚΟΤΡΗ ΣΡΘΑΝΣΑΦΤΛΛΟ 
ΠΑΥΑΛΘΔΟΤ ΘΕΟΔΩΡΑ - ΡΗΕΑ ΓΔΩΡΓΗΟ.  
Απόνηες οι: ΠΔΡΓΗΚΖ ΖΛΗΑ- ΜΤΡΛΗΑΓΖ ΘΔΟΓΩΡΟ- ΚΩΝΣΑΝΣΑ ΠΤΡΗΓΩΝ..  
 
Παρόνηες και οι: 
Ο Πξόεδξνο ηεο Κνηλόηεηαο Παιιήλεο: ΚΟΤΣΡΑ ΝΗΚΟΛΑΟ.  
Ο Πξόεδξνο ηεο Κνηλόηεηαο Αλζνύζαο: ΜΑΡΚΟΤΛΖ ΓΔΩΡΓΗΟ.   
Ο Πξόεδξνο ηεο Κνηλόηεηαο Γέξαθα: ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ ΛΑΜΠΡΟ. 

 
Δηζεγνύκελνο ην  2

ν
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ν Πξόεδξνο ηνπ ζπκβνπιίνπ είπε:   

  Έρνληαο ππόςε: 

Ελληνική
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α) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65, παξ. 3, ηνπ Ν. 3852/2010 . 
β) Σηο δηαηάμεηο ηνπ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 25/75 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 185, ηνπ Ν. 4555/2018. 
γ) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ πξώηνπ  ηεο ππ΄αξηζκ. Γ1α/ΓΠ. Οηθ. 19024/17-3-2020 Κνηλήο Τπνπξγηθήο 
Απόθαζεο (ΦΔΚ 915/Β/17-3-2020) ζρεηηθά κε ηελ επηβνιή κέηξνπ ηεο πξνζσξηλήο απαγόξεπζεο ιεηηνπξγίαο 
ηδησηηθώλ επηρεηξήζεσλ, ζην ζύλνιν ηεο επηθξάηεηαο γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 18/3/2020 έσο 31/03/2020 
πξνο πεξηνξηζκό ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ covid-19, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.  (ην ρξνληθό 
δηάζηεκα παξαηάζεθε κε κεηαγελέζηεξεο δηαηάμεηο).    
 
δ) Σελ από 20-03-2020 Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 68/Α/20-03-2020)  «Καηεπείγνληα κέηξα γηα 
ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ζπλεπεηώλ ηνπ θηλδύλνπ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ COVID–19, ηε ζηήξημε ηεο θνηλσλίαο 
θαη ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο θαη ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο», 
άξζξν 37, παξ. 9 όπνπ αλαθέξεηαη όηη: «…….κε Απόθαζε Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ  επηρεηξήζεηο πνπ 
διακόπτοσν τη λειτοσργία τοσς ιόγσ ησλ κέηξσλ απνηξνπήο ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ COVID – 19 
κπνξεί λα απαιιάζζνληαη ηνπ εληαίνπ αληαπνδνηηθνύ ηέινπο θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ 
ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 25/1975 (Α΄74), γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ηζρύνπλ νη πεξηνξηζκνί. Με ηελ 
Απόθαζε απηή κπνξεί λα ξπζκίδνληαη θαη ζέκαηα ζπκςεθηζκνύ κε κειινληηθέο απαηηήζεηο ηειώλ, ζε πεξίπησζε 
πνπ έρνπλ ήδε θαηαβιεζεί πνζά εληόο ηνπ δηαζηήκαηνο απαιιαγήο». 
Με βάζε ηα αλσηέξσ θαη ζηνρεύνληαο ζηελ ζηήξημε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο, ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο 
επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζην Γήκν καο, εηζεγνύκαζηε ηελ ιήςε απόθαζεο ζρεηηθά κε ηελ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ 
νηθνλνκηθή ειάθξπλζε ησλ επηρεηξήζεσλ εληόο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Παιιήλεο  πνπ διέκουαν ηη λειηοσργία 
ηοσς ιόγσ ησλ κέηξσλ απνηξνπήο ηεο δηάδνζεο ηεο παλδεκίαο θνξσλντνύ COVID-19, σο εμήο:  
 Γηα ηηο επηρεηξήζεηο εληόο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Παιιήλεο, γηα ηηο νπνίεο έρνπλ ιεθζεί εηδηθά θαη έθηαθηα 
κέηξα όπνπ θαη δηέθνςαλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο, γηα πξνιεπηηθνύο ή θαηαζηαιηηθνύο ιόγνπο ζε εθαξκνγή ησλ 
ζρεηηθώλ πεξηνξηζκώλ, ν Γήκνο πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηελ απαιιαγή εληαίσλ αληαπνδνηηθώλ δεκνηηθώλ ηειώλ 
θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ όπσο απηά πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο πξώηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ αξ. 1 ηνπ 
λ. 25/1975 (Α΄74,) γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ηζρύνπλ νη πεξηνξηζκνί. Σν κέηξν ηζρύεη γηα ηνπο 
επαγγεικαηηθνύο ινγαξηαζκνύο παξνρήο ξεύκαηνο, ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ διέκουαν ηη λειηοσργία ηοσς και 
ηφν οποίφν οι ΚΑΔ ανήκοσν ζηις λίζηες διακοπής ασηών ζύμθφνα με ηα ζτεηικές Τποσργικές 
Αποθάζεις. 

Γηα ηελ απαιιαγή ησλ αλσηέξσ ηειώλ, νη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ Τπεύζπλε Γήισζε-
Αίηεζε, ε νπνία ζα ζπλνδεύεηαη από ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά: 
 αληίγξαθν πξόζθαηνπ ινγαξηαζκνύ θαηαλάισζεο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο,  
 Δ9 γηα ηδηόθηεηα αθίλεηα,  
 πξόζθαην κηζζσηήξην γηα κηζζσκέλα αθίλεηα θαη  
 απνδεηθηηθά γηα ην ρξόλν δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο-έληππν δήισζεο αλαζηνιήο πνπ 
ππνβιήζεθε ζην πξόγξακκα Δξγάλε, από ην νπνίν πξνθύπηνπλ νη ΚΑΓ ηεο επηρείξεζεο θαη ηεθκαίξεηαη η 
ολοζτερής διακοπή ηης λειηοσργίας ηης. 

Ζ ρξνληθή πεξίνδνο άξρεηαη από ηελ εκεξνκελία δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε εθαξκνγή ησλ 
κέηξσλ πνπ ειήθζεζαλ γηα ηελ απνηξνπή δηάδνζεο ηνπ Κνξσλντνύ COVID-19 θαη κέρξη ηελ άξζε απηώλ.  
ηελ πεξίπησζε πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί πνζά εληόο ηνπ δηαζηήκαηνο απαιιαγήο, ζα πξαγκαηνπνηεζεί 
ζπκςεθηζκόο κε κειινληηθέο απαηηήζεηο ηειώλ. 
Με κέξηκλα ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ζα θαζνξηζηεί ε κνξθή ησλ αηηήζεσλ θαη ε δηαδηθαζία ζπκςεθηζκνύ. 
Δηζεγνύκαζηε ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ ηε ιήςε ζρεηηθήο απόθαζεο. 

Ζ ελ ιόγσ ζπλεδξίαζε ιακβάλεη ρώξα κε ηειεδηάζθεςε, (εθαξκνγή βηληενθιήζεο) θαη ζύκθσλα κε ηα 

αλαθεξόκελα ζηελ ππ΄ αξηζκ. 40/31-03-2020 εθαξκνζηηθή εγθύθιην θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

όπσο θαίλεηαη από ηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά, ην Γεκνηηθό πκβνύιην Παιιήλεο.  

                                                          Α Π Ο Φ Α  Θ Ζ Ε Θ        ομόθφνα 

Σε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ νηθνλνκηθή ειάθξπλζε ησλ επηρεηξήζεσλ εληόο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Παιιήλεο  πνπ 
διέκουαν ηη λειηοσργία ηοσς ιόγσ ησλ κέηξσλ απνηξνπήο ηεο δηάδνζεο ηεο παλδεκίαο θνξσλντνύ COVID-
19, σο εμήο:  
 Γηα ηηο επηρεηξήζεηο εληόο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Παιιήλεο, γηα ηηο νπνίεο έρνπλ ιεθζεί εηδηθά θαη έθηαθηα 
κέηξα όπνπ θαη δηέθνςαλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο, γηα πξνιεπηηθνύο ή θαηαζηαιηηθνύο ιόγνπο ζε εθαξκνγή ησλ 
ζρεηηθώλ πεξηνξηζκώλ, ν Γήκνο ζα πξνβεί ζηελ απαιιαγή εληαίσλ αληαπνδνηηθώλ δεκνηηθώλ ηειώλ 
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θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ όπσο απηά πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο πξώηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ αξ. 1 ηνπ 
λ. 25/1975 (Α΄74,) γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ηζρύνπλ νη πεξηνξηζκνί. Σν κέηξν ηζρύεη γηα ηνπο 
επαγγεικαηηθνύο ινγαξηαζκνύο παξνρήο ξεύκαηνο, ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ διέκουαν ηη λειηοσργία ηοσς και 
ηφν οποίφν οι ΚΑΔ ανήκοσν ζηις λίζηες διακοπής ασηών ζύμθφνα με ηα ζτεηικές Τποσργικές 
Αποθάζεις. 
Γηα ηελ απαιιαγή ησλ αλσηέξσ ηειώλ, νη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ Τπεύζπλε Γήισζε-
Αίηεζε, ε νπνία ζα ζπλνδεύεηαη από ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά: 
 αληίγξαθν πξόζθαηνπ ινγαξηαζκνύ θαηαλάισζεο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο,  
 Δ9 γηα ηδηόθηεηα αθίλεηα,  
 πξόζθαην κηζζσηήξην γηα κηζζσκέλα αθίλεηα θαη  
 απνδεηθηηθά γηα ην ρξόλν δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο-έληππν δήισζεο αλαζηνιήο πνπ 
ππνβιήζεθε ζην πξόγξακκα Δξγάλε, από ην νπνίν πξνθύπηνπλ νη ΚΑΓ ηεο επηρείξεζεο θαη ηεθκαίξεηαη η 
ολοζτερής διακοπή ηης λειηοσργίας ηης. 
Ζ ρξνληθή πεξίνδνο άξρεηαη από ηελ εκεξνκελία δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε εθαξκνγή ησλ 
κέηξσλ πνπ ειήθζεζαλ γηα ηελ απνηξνπή δηάδνζεο ηνπ Κνξσλντνύ COVID-19 θαη κέρξη ηελ άξζε απηώλ.  
ηελ πεξίπησζε πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί πνζά εληόο ηνπ δηαζηήκαηνο απαιιαγήο, ζα πξαγκαηνπνηεζεί 
ζπκςεθηζκόο κε κειινληηθέο απαηηήζεηο ηειώλ. 
Με κέξηκλα ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ζα θαζνξηζηεί ε κνξθή ησλ αηηήζεσλ θαη ε δηαδηθαζία ζπκςεθηζκνύ. 
 
Η Δεκνηηθή Σύκβνπινο ΜΑΚΡΗ ΡΑΦΗΛ, απνύζα από ηελ ςεθνθνξία ηνπ ζέκαηνο. 

  Ο Δεκνηηθόο Σύκβνπινο ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, απνρώξεζε ακέζσο κεηά ηα, πξν εκεξεζίαο δηαηάμεσο, 
ζέκαηα.   

 Η απόθαζη ασηή πήρε ηον αριθμό: 054/2020. 

Σο Δημοτικό υμβοφλιο 

        Ο   Πρόεδροσ 
     Κων/νοσ μζροσ                         
 

                           Σα μζλη 
  Ζπονται 29 υπογραφζσ 

                                                                        Ακριβζσ απόςπαςμα 
                                                                              Ο   Πρόεδροσ 

                                                                             Κων/νοσ μζροσ      
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