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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ
ΓΗΜΟ ΓΙΓΤΜΟΣΔΙΥΟΤ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ηο 19o πραθηηθό ηες 27-07-2021 ηαθηηθής ζσλεδρίαζες ηοσ Γεκοηηθού σκβοσιίοσ
ηοσ Γήκοσ Γηδσκοηείτοσ.
Απόθαζε αρηζκ. 95/2021
ΘΔΜΑ: «Έγθρηζε ηφλ σπ’ αρηζκ. 140/2021 & 192/2021 αποθάζεφλ Οηθολοκηθής
Δπηηροπής ζτεηηθά κε ηελ ιήυε κέηρφλ οηθολοκηθής αλαθούθηζες ηφλ πιεηηόκελφλ
επητεηρήζεφλ ηες πόιες »
ηο Γηδσκόηεητο, ζήκερα ηελ 27ε ηοσ κελός Ιοσιίοσ, ηοσ έηοσς 2021, εκέρα Σρίηε θαη
ώρα 9:00 κ.κ. ηο Γεκοηηθό σκβούιηο ηοσ Γήκοσ ζσλήιζε ζε ηαθηηθή ζσλεδρίαζε, κε
ηειεδηάζθευε ιόγφ ηφλ περηορηζηηθώλ κέηρφλ γηα ηελ προζηαζία ηες δεκόζηας σγείας
από ηολ θίλδσλο περαηηέρφ δηαζποράς ηοσ θορφλοχού COVID-19 ζχκθσλα κε ηηο απφ
11.03.2020 θαη 30.03.2020 Πξάμεηο Λνκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ,
Σηο αξηζ. 18318/13.3.2020, 40/20930/31.03.2020, 163/33282/29.05.2020
60249/22.09.2020, ΓΗΓΑΓ/Φ69/133/νηθ.20764/7-11-2020 εγθπθιίνπο ηνπ ΤΠΔ.
Σελ αξηζ. 426/77233/13.11.2020 εγθχθιην ηνπ ΤΠΔ «Δλεκέξσζε αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία
ιήςεο απνθάζεσλ ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ησλ Γήκσλ», χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκφ πξση. 19/2307-2021 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. ε νπνία εζηάιε κε email, θαηά ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ.3852/2010 (ΦΔΘ Α' 87) φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 74 ηνπ Λ.
4555/2018 (ΦΔΘ 133/Α/2018), ε νπνία επηδφζεθε θαη δεκνζηεχζεθε λφκηκα, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ πξναλαθεξζέληνο άξζξνπ, παξφληνο θαη ηεο γξακκαηέσο θαο Θαζκίξε νθίαο.
Παξφληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Υαηδεγηάλλνγινπ Ρσκχινπ, αθνχ δηαπηζηψζεθε απφ ηνλ Πξφεδξν
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, πσο ππήξρε λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 27 κειψλ
βξέζεθαλ παξφληα ζηελ ηειεδηάζθεςε 18 κέιε θαη νλνκαζηηθά νη :
ΠΑΡΟΝΣΔ
1. Κπηιηαθάθεο Παξαζθεπάο
2. Σζηκπαλιηψηεο Δπάγγεινο
3. Γηαγηδίδεο Παλαγηψηεο
4. Γεσξγηάδεο Ιεσλίδαο
5. Παπαθσλζηαληίλνπ Γεκήηξηνο
6.Θενδνζίνπ ηπιηαλή
7.αξζάθεο Ησάλλεο
8. Σνθακάλεο Υξήζηνο
9.ηαιάθεο Αζαλάζηνο
10. Σζηιίθαο ίκνο
11.Καλάθα Καξία
(πλδέζεθε ζηηο Αλαθνηλψζεηο )
12.Γνπιάθε Υξπζσάλλα
13.Παηζνπξίδεο Παξαζθεπάο
14.Αδακάθεο Παζράιεο
15.Δκκαλνπειίδεο Γεκήηξηνο
16.Εαθεηξνπνχινπ Υξπζή
17.Σδηβάξαο Γεψξγηνο
18.ηακπνιίδνπ Βαζηιηθή
(πλδέζεθε ζηηο Αλαθνηλψζεηο )
19.Γαηίδεο Αζαλάζηνο
20.ίκνγινπ Αζαλάζηνο
ΑΠΟΝΣΔ
1. Υαηδεαλδξένπ Παλαγηψηεο
2. Σζνιαθίδεο Παξαζθεπάο

ΑΔΑ: Ω5ΝΤΩ9Τ-Κ6Ξ
3. Θππαξηζζνχδεο Παζράιεο
4. Αξακπαηδή Ιεκνληά
5. Σνιίδεο Ληθφιανο
6. Γεκεηξίνπ Θσλζηαληίλνο
7. θίλδξεο Θεφδσξνο
Ο θ. Πξφεδξνο αθνχ αλαθνίλσζε ην 3ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έδσζε ην ιφγν ζηνλ
Αληηδήκαξρν Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Σζηκπαλιηψηε Δπάγγειν, πνπ ζηελ
εηζήγεζή ηνπ είπε ηα αθφινπζα:
«Έρνληαο ππφςε:
1) Σελ παξάγξαθν 9 ηνπ άξζξνπ ηξηαθνζηνχ εβδφκνπ ηεο απφ 20.3.2020 Π.Λ.Π. «Θαηεπείγνληα
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», ε νπνία θπξψζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ Λ. 4683/2020 (ΦΔΘ
83/Α/2020), ήηνη: «…9. Κε απφθαζε ηνπ δεκοηηθού ζσκβοσιίοσ, επηρεηξήζεηο πνπ δηαθφπηνπλ ηε
ιεηηνπξγία ηνπο ιφγσ ησλ κέηξσλ απνηξνπήο ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19, κπορεί λα
απαιιάζζοληαη ηοσ εληαίοσ αληαποδοηηθού ηέιοσς θαζαρηόηεηας θαη θφηηζκού ηοσ πρώηοσ
εδαθίοσ ηες παραγράθοσ 1 ηοσ άρζροσ 1 ηοσ λ. 25/1975 (Α΄74), γηα ηο τροληθό δηάζηεκα
ποσ ηζτύοσλ οη περηορηζκοί. Κε ηελ απφθαζε απηή κπνξεί λα ξπζκίδνληαη θαη ζέκαηα
ζπκςεθηζκνχ κε κειινληηθέο απαηηήζεηο ηειψλ, ζε πεξίπησζε πνπ έρνπλ ήδε θαηαβιεζεί πνζά εληφο
ηνπ δηαζηήκαηνο απαιιαγήο…».
2) Σν άξζξν 65 ηνπ Λ. 4688/2020 (ΦΔΘ 101 Α/24-5-2020): «Δηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, δηαηάμεηο
γηα ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε θαη άιιεο δηαηάμεηο.» θαη ηδηαίηεξα ηα εμήο:
«…. Έσο ηελ 31ε.10.2021, 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…
…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…»
3) Σελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Λ.3852/2010 (ΦΔΘ 87/Α/2010), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρχεη, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην Γεκνηηθφ πκβνχιην: «…3. Οξίδεη ηνπο θφξνπο, ηα ηέιε, ηα
δηθαηψκαηα θαη ηηο εηζθνξέο…».
4) Σελ πεξίπησζε ηγ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Λ. 3852/2010 (ΦΔΘ 87/Α/2010) φπσο
ηζρχεη, ήηνη: «…1. Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή είλαη ζπιινγηθφ φξγαλν, αξκφδην γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ
παξαθνινχζεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δήκνπ. Δηδηθφηεξα, έρεη ηηο
αθφινπζεο απνθαζηζηηθέο, ειεγθηηθέο θαη γλσκνδνηηθέο αξκνδηφηεηεο:… ηγ) Δηζεγείηαη ζην δεκνηηθφ
ζπκβνχιην ηα ζρέδηα θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ ηνπ δήκνπ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο πεξ. λ' ηεο παξ. 1Β
ηνπ άξζξνπ 73, αμηνινγεί ηελ πινπνίεζή ηνπο θαη εηζεγείηαη ηξνπνπνηήζεηο, φπνπ απαηηνχληαη. Οη
θαλνληζηηθέο απνθάζεηο αμηνινγνχληαη ππνρξεσηηθά απφ ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή θάζε δχν (2)
ρξφληα, απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπο…»
5) Σηο νδεγίεο πνπ δίλνληαη ζηελ ππ’ αξηζ. 117/90814/19.12.2019 εγθχθιην ηνπ ΤΠΔΓΑ κε ζέκα:
«Παξνρή δηεπθξηλίζεσλ θαη νδεγηψλ επί ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ επηβνιήο
ηειψλ, θφξσλ, δηθαησκάησλ θαη εηζθνξψλ»
6) Σελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξν 79 ηνπ Λ. 3463/2006 (ΦΔΘ 114/Α/2006), ήηνη: «…4. Οη ηνπηθέο
θαλνληζηηθέο απνθάζεηο δεκνζηεχνληαη ππνρξεσηηθά, θαηά ην πιήξεο θείκελφ ηνπο, ζην δεκνηηθφ ή
θνηλνηηθφ θαηάζηεκα ηνπ Γήκνπ ή ηεο Θνηλφηεηαο, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ
ην άξζξν 284 θαη πεξίιεςε απηψλ ζε κηα εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία ηνπηθή εθεκεξίδα. Οη απνθάζεηο
απηέο παξακέλνπλ ζπλερψο εθηεζεηκέλεο ζε ρψξν ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ θαηαζηήκαηνο, πνπ
είλαη πξνζηηφο ζην θνηλφ. Οη ίδηεο απνθάζεηο, κε θξνληίδα ηνπ πξνέδξνπ ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ
ζπκβνπιίνπ, κπνξεί λα θαηαρσξνχληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ ή ηεο Θνηλφηεηαο.
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Δπηπιένλ, ην δεκνηηθφ θαη θνηλνηηθφ ζπκβνχιην ιακβάλεη κέηξα γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ επξχηεξε
δεκνζηνπνίεζε ησλ απνθάζεσλ απηψλ, κέζσ ησλ ηνπηθψλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο, εθδίδνληαο
εηδηθνχο νδεγνχο ελεκέξσζεο ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ νηθείσλ επαγγεικαηηθψλ ηάμεσλ θαη
ρξεζηκνπνηεί, γηα ηνλ ίδην ζθνπφ, νπνηνδήπνηε άιιν πξφζθνξν κέζν…»
7) Σν άξζξν 76 ηνπ Λ. 4727/20 (ΦΔΘ 184 Α/23-9-2020) θαη ηδηαίηεξα ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ
άξζξνπ απηνχ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία: «…3. ην δηαδίθηπν αλαξηψληαη: … (δ) ινηπέο πξάμεηο
θαλνληζηηθνχ ραξαθηήξα κε εμαίξεζε ηηο θαλνληζηηθέο πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ηελ νξγάλσζε,
δηάξζξσζε, ζχλζεζε, δηάηαμε, ηνλ εθνδηαζκφ θαη εμνπιηζκφ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ ηεο Υψξαο,
θαζψο θαη θάζε άιιε πξάμε, ε δεκνζηνπνίεζε ηεο νπνίαο πξνθαιεί βιάβε ζηελ εζληθή άκπλα θαη
αζθάιεηα ηεο ρψξαο,…»
8) Σελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 225 ηνπ Λ. 3852/2010 (ΦΔΘ 87/Α/2010), ήηνη: «…1. Οη
απνθάζεηο ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ησλ δήκσλ θαη ησλ πεξηθεξεηψλ, θαζψο θαη ησλ Λ.Π.Γ.Γ.
απηψλ, απνζηέιινληαη ππνρξεσηηθά γηα έιεγρν λνκηκφηεηαο ζηελ ΑΤΔ Ο.Σ.Α., εθφζνλ αθνξνχλ: α)
ξπζκίζεηο θαλνληζηηθνχ πεξηερνκέλνπ…»
9) Σν κεγάιν αξηζκφ Τπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ γηα ηελ επηβνιή ηνπ κέηξνπ ηεο πξνζσξηλήο
απαγφξεπζεο ιεηηνπξγίαο ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ζην ζχλνιν ηεο επηθξάηεηαο πξνο πεξηνξηζκφ ηεο
δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 γηα δηάθνξα ρξνληθά δηαζηήκαηα, ζηηο νπνίεο
ζπκπεξηιακβάλνληαη επί παξαδείγκαηη νη ΘΤΑ: Γ1α/ΓΠ.νηθ.19024/17-03-2020 (ΦΔΘ 915/Β’),
Γ1α/ΓΠ.νηθ.21268/28-03-2020 (ΦΔΘ 1081/Β΄), Γ1α/ΓΠ.νηθ.24406/10.04.2020 (ΦΔΘ 1299/Β’),
Γ1α/ΓΠ.νηθ.26797/25-04-2020 (ΦΔΘ 1585/25.04.2020 ηεχρνο Β’), Γ1α/Γ.Π.νηθ. 69863/2-11-2020
Θ.Τ.Α. (ΦΔΘ 4829/Β΄), Γ1α/ΓΠ.νηθ. 71342/06-11-2020 ΘΤΑ, (ΦΔΘ 4899/Β’), Γ1α/ΓΠ.νηθ.:
76629/27-11-2020 ΘΤΑ (ΦΔΘ 5255/Β’), Θ.Τ.Α. Γ1α/Γ.Π.νηθ.80189/12-12-2020 (ΦΔΘ 5486/Β/12-122020).
10) Σν άξζξν δεχηεξν «Μείφζε κηζζώκαηος επαγγεικαηηθώλ κηζζώζεφλ θαη κηζζώζεφλ
θύρηας θαηοηθίας» ηεο ΠΛΠ 20/20-3-2020 (ΦΔΘ 68 Α/20-3-2020): «Θαηεπείγνληα 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», φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, θαζψο θαη ηηο Τπνπξγηθέο απνθάζεηο πνπ
αθνινχζεζαλ ζρεηηθά κε ην πξνζδηνξηζκφ ησλ πιεηηφκελσλ επηρεηξήζεσλ.
11) Σε δεηλή νηθνλνκηθή ζέζε ζηελ νπνία πεξηήιζαλ, ρσξίο θακία ππαηηηφηεηά ηνπο νη εκπίπηνπζεο
ζηηο άλσ δηαηάμεηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ εδαθηθή πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ
Γηδπκνηείρνπ, ιφγσ ηεο αλαγθαζηηθήο δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο δπλάκεη ησλ άλσ απνθάζεσλ
ηεο Διιεληθήο πνιηηείαο, ιφγσ ησλ κέηξσλ απνηξνπήο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19,
12) Σελ αλαγθαηφηεηα λα ζηεξηρζεί ε ηνπηθή νηθνλνκία θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα πνπ πιήηηεηαη
γηα δεχηεξε θνξά κέζα ζε ιίγνπο κήλεο, ιφγσ ησλ κέηξσλ απνηξνπήο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ
COVID-19.
13) Σελ αξηζ. 80/2020 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Γηδπκνηείρνπ κε ηελ
νπνία ην ελ ιφγσ ζπιινγηθφ φξγαλν απνθάζηζε ηνλ θαζνξηζκφ γηα ην 2020 ησλ ηειψλ ρξήζεο
πεδνδξνκίσλ θαη θνηλνρξήζησλ ρψξσλ.
14) Σελ αξηζ. 140/2021 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Γηδπκνηείρνπ κε ηελ
νπνία ην ελ ιφγσ ζπιινγηθφ φξγαλν απνθάζηζε:
α) Σελ παξαρψξεζε αηειψο, πέξαλ ηνπ αλαινγνχληνο θαη πξνβιεπνκέλνπ ζηελ άδεηα ρξήζεο
θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ, πξφζζεηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ, ν νπνίνο
κπνξεί λα εθηείλεηαη ζε θνηλφρξεζην ρψξν, ζπλερφκελν ή κε ηεο πθηζηάκελεο παξα- ρψξεζεο,
χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε, φηη δελ ζίγνληαη δηθαηψκαηα
έηεξσλ δηθαηνχκελσλ ηεο ρξήζεο απηνχ. Ζ ελ ιφγσ παξαρψξεζε ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα φζα
αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 65 ηνπ Λ. 4688/2020, φπσο ηζρχεη.
β) Σε κείσζε ησλ ηειψλ ρξήζεο αλαινγηθά πξνο ηελ επηβαιιφκελε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ
ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαη πάλησο φρη άλσ ηνπ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ
είλαη δπλαηή ε σο άλσ παξαρψξεζε πξφζζεηνπ ρψξνπ, κε ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο, ζχκθσλα κε ηα φζα αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Λ.
4688/2020 φπσο ηζρχεη.
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15) Σελ αξηζ. 192/2021 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Γηδπκνηείρνπ κε ηελ
νπνία ην ελ ιφγσ ζπιινγηθφ φξγαλν εηζεγείηαη πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ
Γηδπκνηείρνπ:
α) Θαη΄ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ ηξηαθνζηνχ εβδφκνπ ηεο απφ 20.3.2020 Π.Λ.Π.
«Θαηεπείγνληα 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», ε νπνία θπξψζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ Λ.
4683/2020 (ΦΔΘ 83/Α/2020), ε ιήςε απφθαζεο Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ απαιιαγή ησλ
επηρεηξήζεσλ πνπ δηαθφπηνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο ιφγσ ησλ κέηξσλ απνηξνπήο ηεο δηαζπνξάο ηνπ
θνξσλντνχ COVID-19, απφ ην εληαίν αληαπνδνηηθφ ηέινο θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ ηνπ πξψηνπ
εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 25/1975 (Α΄74), γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ
ηζρχνπλ νη πεξηνξηζκνί (μεθηλψληαο απφ 20-3-2020).
β) Θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφ 20.3.2020 Π.Λ.Π. «Θαηεπείγνληα 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», ε νπνία θπξψζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ Λ. 4683/2020 (ΦΔΘ 83/Α/2020), ηε
κείσζε 40% ή απαιιαγή ησλ ελνηθίσλ ζηα εθκηζζσκέλα αθίλεηα ηνπ Γήκνπ Γηδπκνηείρνπ γηα φιε
ηελ πεξίνδν πνπ δηαθφπηνπλ ή πεξηνξίδνπλ ππνρξεσηηθά ηε ιεηηνπξγία ηνπο, ιφγσ ησλ κέηξσλ
απνηξνπήο ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ηζρχνπλ νη
πεξηνξηζκνί (μεθηλψληαο απφ 20-3-2020).
16) Σελ απνηειεζκαηηθφηεξε – ηαρχηεξε εμππεξέηεζε ησλ επηρεηξεκαηηψλ ηνπ Γήκνπ καο θαη ηνλ
πεξηνξηζκφ ηεο θπζηθήο ηνπο παξνπζίαο ζηελ αξκφδηα ππεξεζία, κέζσ ηεο εηδηθήο πιαηθφξκαο ηεο
ΘΔΓΔ
ζηε δηεχζπλζε: https://dt.govapp.gr. Κε ηε ρξήζε ηεο αλσηέξσ πιαηθφξκαο, νη
επαγγεικαηίεο θαη νη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ δηαθφςεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο ππνρξεσηηθά ιφγσ ηεο
παλδεκίαο ηνπ Covid-19, κπνξνχλ λα αηηεζνχλ πιένλ ειεθηξνληθά ηελ απαιιαγή ηνπο απφ ηα ηέιε
θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ ή / θαη ηε κείσζε ηέινπο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ. Πξνυπφζεζε γηα λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ νη επηρεηξεκαηίεο ηελ αλσηέξσ πιαηθφξκα απνηειεί ε ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο γηα
ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο απφ ηνπο Γήκνπο ζηνπο νπνίνπο αλήθνπλ νη ελ ιφγσ επηρεηξήζεηο. Ζ
δηαδηθαζία είλαη απιή θαη εμειίζζεηαη κε ηέζζεξα βήκαηα: α) ηε δηεχζπλζε https://dt.govapp.gr,
γίλεηαη ζχλδεζε ζην ζχζηεκα κέζσ ησλ ζηνηρείσλ taxisnet ηεο επηρείξεζεο. β) ηε ζπλέρεηα γίλεηαη
ε επηινγή «δεκηνπξγία αίηεζεο» γηα θάζε επηρείξεζε μερσξηζηά γηα απαιιαγή απφ δεκνηηθά ηέιε ή/
θαη αίηεζε κείσζεο ηειψλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ. γ) Αθνχ γίλεη επηινγή ηνπ δήκνπ ζηνλ νπνίν
δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε, αθνινπζεί ε ζπκπιήξσζε ζηνηρείσλ, ζχκθσλα κε ηε δηεχζπλζε ηεο
επηρείξεζεο, ηνλ αξηζκφ παξνρήο, ηα ζηνηρεία δηεχζπλζεο / επηθνηλσλίαο. δ) Γίλεηαη ε ππνβνιή ηεο
αίηεζεο θαη ν επηρεηξεκαηίαο αλακέλεη λα εηδνπνηεζεί απφ ηνλ αξκφδην δήκν.
Δηζεγούκαζηε:
1) Σελ έγθξηζε ησλ αξηζ. 140/2021 θαη 192/2021 απνθάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ
Γήκνπ Γηδπκνηείρνπ.
2) Σελ απαιιαγή ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δηαθφπηνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο ιφγσ ησλ κέηξσλ
απνηξνπήο ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19, απφ ην εληαίν αληαπνδνηηθφ ηέινο θαζαξηφηεηαο
θαη θσηηζκνχ ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 25/1975 (Α΄74), γηα ην
ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ηζρχνπλ νη πεξηνξηζκνί (μεθηλψληαο απφ 20-3-2020), θαη΄ εθαξκνγή ηεο
παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ ηξηαθνζηνχ εβδφκνπ ηεο απφ 20.3.2020 Π.Λ.Π. «Θαηεπείγνληα 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», ε νπνία θπξψζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ Λ. 4683/2020 (ΦΔΘ 83/Α/2020).
3) Σε κείσζε 40% ή απαιιαγή ησλ ελνηθίσλ ζηα εθκηζζσκέλα αθίλεηα ηνπ Γήκνπ Γηδπκνηείρνπ γηα
φιε ηελ πεξίνδν πνπ δηαθφπηνπλ ή πεξηνξίδνπλ ππνρξεσηηθά ηε ιεηηνπξγία ηνπο, ιφγσ ησλ κέηξσλ
απνηξνπήο ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ηζρχνπλ νη
πεξηνξηζκνί (μεθηλψληαο απφ 20-3-2020).
Δλ ζπληνκία, ζεκεηψλεηαη πσο ε απαιιαγή απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπ 40% ηνπ ζπλνιηθνχ
κηζζψκαηνο μεθηλά απφ ηνλ κήλα Κάξηην ηνπ έηνπο 2020, ελψ ε απαιιαγή απφ ηελ θαηαβνιή ηνπ
ζπλνιηθνχ κηζζψκαηνο αθνξά εηδηθά ηνπο κήλεο Ηαλνπάξην έσο θαη Ηνχιην ηνπ έηνπο 2021, ππφ ηνπο
φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαιχνληαη ζηηο αληίζηνηρεο παξαγξάθνπο ηνπ άξζξνπ δεχηεξνπ
«Κείσζε κηζζψκαηνο επαγγεικαηηθψλ κηζζψζεσλ θαη κηζζψζεσλ θχξηαο θαηνηθίαο» ηεο ΠΛΠ 20/203-2020 (ΦΔΘ 68 Α/20-3-2020) φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο
Τπνπξγηθέο απνθάζεηο πνπ εθδφζεθαλ ζηε ζπλέρεηα ησλ δηαηάμεσλ απηψλ αλαθνξηθά κε ην
πξνζδηνξηζκφ ησλ πιεηηφκελσλ επηρεηξήζεσλ.
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4) Σνλ θαζνξηζκφ - κείσζε ησλ ηειψλ ρξήζεο πεδνδξνκίσλ & θνηλνρξήζησλ ρψξσλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη
απφ
θαηαζηήκαηα
πγεηνλνκηθνχ
ελδηαθέξνληνο
γηα
ηελ
αλάπηπμε
ηξαπεδνθαζηζκάησλ γηα ην έηνο 2021 θαη εθεμήο θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ηζρχνπλ
νη πεξηνξηζκνί, σο αθνινχζσο:
α) Σελ παξαρψξεζε αηειψο, πέξαλ ηνπ αλαινγνχληνο θαη πξνβιεπνκέλνπ ζηελ άδεηα ρξήζεο
θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ, πξφζζεηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ 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. Ζ ελ ιφγσ παξαρψξεζε ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα φζα
αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 65 ηνπ Λ. 4688/2020, φπσο ηζρχεη.
β) Σε κείσζε ησλ ηειψλ ρξήζεο αλαινγηθά πξνο ηελ επηβαιιφκελε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ
ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαη πάλησο φρη άλσ ηνπ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ
είλαη δπλαηή ε σο άλσ παξαρψξεζε πξφζζεηνπ ρψξνπ, κε ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο, ζχκθσλα κε ηα φζα αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Λ.
4688/2020 φπσο ηζρχεη.
Θαηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα θαζνξηδφκελα κε ηελ αξηζκ 214/2015 Α.Γ.. ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ
ησλ ηειψλ ρξήζεο πεδνδξνκίσλ & θνηλφρξεζησλ ρψξσλ (γηα ην έηνο 2016 θαη εθεμήο).
5) Σελ εγγξαθή θαη ελεξγνπνίεζε ηνπ Γήκνπ Γηδπκνηείρνπ ζηελ εηδηθή πιαηθφξκα ηεο ΘΔΓΔ
(δηεχζπλζε: https://dt.govapp.gr) γηα ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή αίηεζεο (απφ πιεπξάο ησλ
επηρεηξήζεσλ ηνπ Γήκνπ) απαιιαγήο απφ ηα ηέιε θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ ή / θαη ηε κείσζε
ηέινπο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ. »
ηε ζπλέρεηα ν θ.Πξφεδξνο θάιεζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ Γηνηθεηηθψλ θαη
Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ιακβάλνληαο ππφςε ηνπ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο κεηά απφ δηαινγηθή
ζπδήηεζε, οκόθφλα
Αποθαζίδεη
1) Σελ έγθρηζε ησλ αξηζ. 140/2021 θαη 192/2021 απνθάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ
Γήκνπ Γηδπκνηείρνπ.
2) Σελ απαιιαγή ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δηαθφπηνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο ιφγσ ησλ κέηξσλ
απνηξνπήο ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19, απφ ην εληαίν αληαπνδνηηθφ ηέινο θαζαξηφηεηαο
θαη θσηηζκνχ ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 25/1975 (Α΄74), γηα ην
ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ηζρχνπλ νη πεξηνξηζκνί (μεθηλψληαο απφ 20-3-2020), θαη΄ εθαξκνγή ηεο
παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ ηξηαθνζηνχ εβδφκνπ ηεο απφ 20.3.2020 Π.Λ.Π. «Θαηεπείγνληα 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», ε νπνία θπξψζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ Λ. 4683/2020 (ΦΔΘ 83/Α/2020).
3) Σε κείφζε 40% ή απαιιαγή ηφλ ελοηθίφλ ζηα εθκηζζσκέλα αθίλεηα ηνπ Γήκνπ Γηδπκνηείρνπ
γηα φιε ηελ πεξίνδν πνπ δηαθφπηνπλ ή πεξηνξίδνπλ ππνρξεσηηθά ηε ιεηηνπξγία ηνπο, ιφγσ ησλ
κέηξσλ απνηξνπήο ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ηζρχνπλ νη
πεξηνξηζκνί (μεθηλψληαο απφ 20-3-2020).
Δλ ζπληνκία, ζεκεηψλεηαη πσο ε απαιιαγή απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπ 40% ηνπ ζπλνιηθνχ
κηζζψκαηνο μεθηλά απφ ηνλ κήλα Κάξηην ηνπ έηνπο 2020, ελψ ε απαιιαγή απφ ηελ θαηαβνιή ηνπ
ζπλνιηθνχ κηζζψκαηνο αθνξά εηδηθά ηνπο κήλεο Ηαλνπάξην έσο θαη Ηνχιην ηνπ έηνπο 2021, ππφ ηνπο
φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαιχνληαη ζηηο αληίζηνηρεο παξαγξάθνπο ηνπ άξζξνπ δεχηεξνπ
«Κείσζε κηζζψκαηνο επαγγεικαηηθψλ κηζζψζεσλ θαη κηζζψζεσλ θχξηαο θαηνηθίαο» ηεο ΠΛΠ 20/203-2020 (ΦΔΘ 68 Α/20-3-2020) φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο
Τπνπξγηθέο απνθάζεηο πνπ εθδφζεθαλ ζηε ζπλέρεηα ησλ δηαηάμεσλ απηψλ αλαθνξηθά κε ην
πξνζδηνξηζκφ ησλ πιεηηφκελσλ επηρεηξήζεσλ.
4) Σολ θαζορηζκό - κείφζε ησλ ηειψλ ρξήζεο πεδνδξνκίσλ & θνηλνρξήζησλ ρψξσλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη
απφ
θαηαζηήκαηα
πγεηνλνκηθνχ
ελδηαθέξνληνο
γηα
ηελ
αλάπηπμε
ηξαπεδνθαζηζκάησλ γηα ην έηνο 2021 θαη εθεμήο θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ηζρχνπλ
νη πεξηνξηζκνί, σο αθνινχζσο:
α) Σελ παρατώρεζε αηειώς, πέξαλ ηνπ αλαινγνχληνο θαη πξνβιεπνκέλνπ ζηελ άδεηα ρξήζεο
θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ, πξφζζεηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ, ν νπνίνο
κπνξεί λα εθηείλεηαη ζε θνηλφρξεζην ρψξν, ζπλερφκελν ή κε ηεο πθηζηάκελεο παξαρψξεζεο, χζηεξα
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απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε, φηη δελ ζίγνληαη δηθαηψκαηα έηεξσλ
δηθαηνχκελσλ ηεο ρξήζεο απηνχ. Ζ ελ ιφγσ παξαρψξεζε ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα φζα
αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 65 ηνπ Λ. 4688/2020, φπσο ηζρχεη.
β) Σε κείφζε ηφλ ηειώλ ρξήζεο αλαινγηθά πξνο ηελ επηβαιιφκελε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ
ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαη πάλησο φρη άλσ ηνπ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ
είλαη δπλαηή ε σο άλσ παξαρψξεζε πξφζζεηνπ ρψξνπ, κε ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο, ζχκθσλα κε ηα φζα αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Λ.
4688/2020 φπσο ηζρχεη.
Θαηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα θαζνξηδφκελα κε ηελ αξηζκ 214/2015 Α.Γ.. ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ
ησλ ηειψλ ρξήζεο πεδνδξνκίσλ & θνηλφρξεζησλ ρψξσλ (γηα ην έηνο 2016 θαη εθεμήο).
5) Σελ εγγραθή θαη ελεργοποίεζε ηνπ Γήκνπ Γηδπκνηείρνπ ζηελ εηδηθή πιαηθφξκα ηεο ΘΔΓΔ
(δηεχζπλζε: https://dt.govapp.gr) γηα ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή αίηεζεο (απφ πιεπξάο ησλ
επηρεηξήζεσλ ηνπ Γήκνπ) απαιιαγήο απφ ηα ηέιε θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ ή / θαη ηε κείσζε
ηέινπο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ
Ζ απφθαζε απηή πήξε αξηζκφ 95/2021
Γηα ην ζθνπφ απηφ ζπληάρζεθε ην παξαπάλσ πξαθηηθφ, πνπ ππνγξάθεηαη σο εμήο:
Ο Πξνεδξεχσλ
Ο Γήκαξρνο
Σα
Αθνινπζνχλ
ππνγξαθέο
σζηφ απφζπαζκα
Ο Γήκαξρνο Γηδπκνηείρνπ
Κ.Α.Γ.
ΣΗΚΠΑΛΙΗΩΣΖ ΔΤΑΓΓΔΙΟ

Κέιε

