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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 26/23.12.2020 Τακτικής Συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών
Αριθμός Απόφασης: 225/2020
Θέμα: Απαλλαγή ενιαίων ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού επιχειρήσεων που
διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω λήψης μέτρων αποτροπής διασποράς του κορωνοϊού
Covid-19
Στα Γρεβενά στις 23 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
Γρεβενών, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 19.238/1812-2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά
σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, σε συνδυασμό με
τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της
διάδοσής του” που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020, η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο
2 του Ν. 4682/2020 και με την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07-11-2020 του Υπουργείου
Εσωτερικών και της αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 80189/12-12-2020 (ΦΕΚ Β΄ 5486/12.12.2020) Κ.Υ.Α.
Παρόντες:
1)Αδάμος
Ματθαίος,
2)Βάιος
Χρήστος,
3)Βασιλόπουλος
Παναγιώτης,
4)Γκοτζαμπασόπουλος Γεώργιος, 5)Δάσκαλος Νικόλαος, 6)Δοκοπούλου Βασιλική, 7)Δόλγηρας Ιωσήφ,
8)Ισαακίδης Ισαάκ, 9)Καλόγηρος Στέργιος, 10)Κατσάλης Αλέξανδρος, 11)Κιάκας Ζήσης, 12)Κουπτσίδης
Δημοσθένης, 13)Λύτρα Βασιλική, 14)Μπόλης Δημήτριος, 15)Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 16)Ντάγκα
Παναγιώτα, 17)Ουζουνίδης Νικόλαος, 18)Παλάσκας Κωνσταντίνος, 19)Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας,
20)Πέτρου Χρήστος, 21)Πούλιος Νικόλαος, 22)Σιούλας Κωνσταντίνος, 23)Στεργιούλα Ιφιγένεια,
24)Τζουβάρα Φωτεινή, 25)Τριγώνης Χρήστος, 26)Τσικούρας Νικόλαος και 27)Τσιρίκας Αναστάσιος.
Απόντες: 1)Ανθιμίδης Παρασκευάς, 2)Κλεισιάρης Ιωάννης, 3)Λέτσιος Ιωάννης, 4)Μπαρλαγιάννη
Χριστίνα, 5)Παπαδόπουλος Ιωάννης και 6)Χατζηγεωργίου Ελευθέριος, οι οποίοι δεν συμμετείχαν στην
τηλεδιάσκεψη, αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε
σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.
Στη συνεδρίαση παρέστη ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Γρεβενών Σιέλλυ Μπουμπούκα.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 27, η Πρόεδρος κ.
Φωτεινή Τζουβάρα κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Η Πρόεδρος για το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αδάμο Ματθαίο Αντιδήμαρχο
Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών, ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα ως εξής:
Η Οικονομική Επιτροπή, με την αριθ. 458/2020 απόφασή της, εισηγήθηκε προς το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου Γρεβενών την έκδοση απόφασης για την απαλλαγή ενιαίων ανταποδοτικών τελών
καθαριότητας και φωτισμού επιχειρήσεων που διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω λήψης μέτρων
αποτροπής διασποράς του κορωνοϊού Covid-19.
Αίτημα
Το Σωματείο Ιδιοκτητών Καφετεριών - Ειδών Εστίασης Κέντρων Ψυχαγωγίας - Καφενείων & Συναφών
Επαγγελμάτων Ν. Γρεβενών με το αριθμ. 955/24-11-2020 έγγραφό του προς το Δήμο Γρεβενών με θέμα
«Αίτημα απαλλαγής από τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού» ζητά από το Δημοτικό
Συμβούλιο Γρεβενών «την απαλλαγή από τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού των
καταστημάτων εστίασης και Διασκέδασης του Δήμου Γρεβενών για το χρονικό διάστημα που με εντολή
Δημόσιας Αρχής διέκοψε τη λειτουργία και έκλεισε τις επιχειρήσεις τους, επειδή ο κλάδος της Εστίασης και
Διασκέδασης είναι γνωστό ότι είναι ο υπ’ αριθμόν 1 επαγγελματικός φορέας, ο οποίος με τα
επαναλαμβανόμενα lockdown, κλείνει από τους πρώτους και ανοίγει από τους τελευταίους με τις ανάλογες
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οικονομικές καταστροφικές συνέπειες που έχει περιέλθει». Σημειώνει επίσης ότι «τα ήδη καταβληθέντα
ποσά εκ μέρους των συναδέλφων Εστίασης και Διασκέδασης μπορεί να ρυθμίζονται, ως προβλέπεται, σε
συμψηφισμό με μελλοντικές απαιτήσεις τελών».
Ιστορικό
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών, σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 21 και 22 του
από 24.9/20.10.58 Β.Δ. (ΦΕΚ 171/Α’) «Περί των προσόδων των Δήμων & Κοινοτήτων», με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του με τις σχετικές διατάξεις, των Ν. 25/1975 (ΦΕΚ 74/Α’) και Ν. 429/1976 (ΦΕΚ
235/Α’), καθώς και τα άρθρα 4, 5, 17 και 20 του Ν.1080/1980 (ΦΕΚ 246/Α’), του Ν.1828/1989 (άρθρο 25
παρ. 12), του Ν.2130/93 (άρθρα 16 παρ. 6 και 27 παρ. 4), του Ν.2307/1995 (άρθρο 7 παρ. 3 και 4), του
Ν.2503/1997 (άρθρο 9 παρ. 14), του Ν.2539/1997 (άρθρο 25 παρ. 3) και του Ν.4555/2018 (άρθρο 185), με
την αριθμ. 455/2019 απόφασή του καθόρισε το Τέλος Καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος 2020 και
εφεξής, σύμφωνα με τα λεπτομερώς διαλαμβανόμενα στην εν λόγω απόφαση.
Στις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου πρώτου της από 25-02-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Π.Ν.Π.) η οποία δημοσιεύτηκε στο (ΦΕΚ 42/A΄) και κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 1 του Ν.4682/20),
προβλέπονται τα εξής: «1. Προς τον σκοπό της αποφυγής κινδύνου εμφάνισης ή και διάδοσης κορωνοϊού
που ενδέχεται να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, μπορεί να επιβάλλονται μέτρα πρόληψης,
υγειονομικής παρακολούθησης, καθώς και περιορισμού της διάδοσης της νόσου. 2. Τα μέτρα αυτά συνίστανται: … (ζ) στην προσωρινή απαγόρευση της λειτουργίας θεάτρων, κινηματογράφων, χώρων αθλητικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, ιδιωτικών επιχειρήσεων, δημόσιων υπηρεσιών και οργανισμών, καθώς και γενικά χώρων συνάθροισης κοινού … Κατά την επιβολή των μέτρων επιλέγεται από τα αρμόδια όργανα το ηπιότερο δυνατό
για την εκπλήρωση του σκοπού του, υπό το πρίσμα της συνταγματικής αρχής της αναλογικότητας».
Τα μέτρα επιβάλλονται και εξειδικεύονται ανά περίπτωση, δυνάμει απόφασης: «ε) των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών και Μεταφο ρών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, για την επιβολή των μέτρων των περιπτώσεων (ζ) και (η)».
Τα πρώτα μέτρα για τον περιορισμό της πανδημίας λήφθηκαν με την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης
του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄).
Στις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου ένατου της από 13-03-2020 Π.Ν.Π., η οποία δημοσιεύτηκε στο
(ΦΕΚ 64/A΄) και κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 3 του Ν. 4682/20 (ΦΕΚ 76/Α'), προβλέπονται τα εξής:
«3. Με την απόφαση της περ. ζ’ της παρ. 2 του άρθρου πρώτου της από 25-2-2020 ΠΝΠ ή με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και κάθε συναρμόδιου
υπουργού εκ των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να συ σχετίζονται οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και οι χώροι διενέργειας εκδηλώσεων και συνάθροισης κοινού, η λει τουργία των οποίων απαγορεύεται προσωρινά για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, προς τους
Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ)».
Στη συνέχεια εκδόθηκε πλήθος Υπουργικών Αποφάσεων για την επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων, στο σύνολο της επικράτειας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 για διάφορα χρονικά διαστήματα, όπως είναι οι ΚΥΑ:
Δ1α/ΓΠ.οικ.19024/17-03-2020
(ΦΕΚ
915/Β’),
Δ1α/ΓΠ.οικ.21268/28-03-2020
(ΦΕΚ
1081/Β΄),
Δ1α/ΓΠ.οικ.24406/10.04.2020 (ΦΕΚ 1299/Β’), Δ1α/ΓΠ.οικ.26797/25-04-2020 (ΦΕΚ 1585/25.04.2020 τεύχος Β’).
Επίσης εκδόθηκε πλήθος Υπουργικών Αποφάσεων για την επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας σε επιμέρους ιδιωτικές επιχειρήσεις, στο σύνολο της επικράτειας προς περιορισμό
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 για διάφορα χρονικά διαστήματα.
Για την περίοδο του δεύτερου κύματος της πανδημίας δημοσιεύτηκαν οι παρακάτω ΚΥΑ:
Η αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69863/2-11-2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4829/Β΄) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας
υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».
Επίσης η αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342/06-11-2020 ΚΥΑ, (ΦΕΚ 4899/Β’) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 »,
στην οποία καθορίζονται ειδικότερα οι επιχειρήσεις, που καταλαμβάνονται από το εν λόγω μέτρο.
Ακόμα η αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 76629/27-11-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5255/Β’): « Έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 ».
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Σχετική νομοθεσία:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄): «Αρμοδιότητες του
δημοτικού συμβουλίου. 1. Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο,
εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου
ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του... 3. Ορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα
δικαιώματα και τις εισφορές…».
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου11 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α΄): «Ορισμός φόρων, τελών,
δικαιωμάτων και εισφορών. Ο κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 ορισμός φόρων,
τελών, δικαιωμάτων και εισφορών πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο της οικονομικής επιτροπής και
τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις που συντάσσονται και κατατίθενται από τους επικεφαλής των
παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας.
Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου
παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Ως εγκεκριμένη θεωρείται η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του συμβουλίου, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των
δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες
ψήφους επί των παρόντων».
Σχετική είναι η αριθμ. 117/90814/19.12.2019 εγκύκλιος του ΥΠΕΣ «Π αροχή διευκρινίσεων και οδηγιών
επί της διαδικασίας λήψης κανονιστικών αποφάσεων επιβολής τελών, φόρων, δικαιωμάτων και εισφορών ».
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν.
4071/12 (ΦΕΚ 85/Α') τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 54 του Ν. 4447/16 (ΦΕΚ 241/Α') και την παρ. 3 του
άρθρου 203 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/Α'), αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19
(ΦΕΚ 134/Α’), τροποποιήθηκε από το άρθρο 10 του N.4625/19 (ΦΕΚ 139/A’), το άρθρο 177 του N.4635/19
(ΦΕΚ 167/Α'), το άρθρο 10 του Ν. 4674/20 (ΦΕΚ 53/Α') και το άρθρο 117 του Ν. 4674/20 (ΦΕΚ 53/Α'),
αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/20 (ΦΕΚ 197/Α'): «1. Η Οικονομική Επιτροπή
είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής
λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές
αρμοδιότητες: … ιγ) Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του δήμου, με
την επιφύλαξη της παρ. 1.βε. του άρθρου 73, αξιολογεί την υλοποίησή τους και εισηγείται τροποποιήσεις,
όπου απαιτούνται. Οι κανονιστικές αποφάσεις αξιολογούνται υποχρεωτικά από την οικονομική επιτροπή
κάθε δύο (2) χρόνια, από την έναρξη ισχύος τους.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου τριακοστού εβδόμου «Κατεπείγουσες διατάξεις λειτουργίας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» της Πράξης Νομοθ. 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 λει τουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης», η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 1 του
Ν.4683/20, προβλέπονται τα εξής: «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».
Ως εκ τούτου η απαλλαγή προτείνεται να είναι σε ποσοστό μέχρι 100% της καταβολής των τελών καθαριότητας και φωτισμού (που αφορούν σε επαγγελματικό ρεύμα) για τις επιχειρήσεις που διακόπηκε ή αναστάλθηκε η λειτουργία τους και για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν οι περιορισμοί των μέτρων αποτροπής
της διασποράς του κορωνoιού (COVID-19). Σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του δια στήματος απαλλαγής, θα δίνεται η δυνατότητα συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις. Η απαλλαγή από
τα ανωτέρω τέλη θα ισχύσει από 20-3-2020, σύμφωνα με τη σχετική από 11-3-2020 Π.Ν.Π. και για όσο
χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα.
Άποψη - Πρόταση της Υπηρεσίας:
Με την παρούσα απόφαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών καλείται να αποφασίσει:
1. Να προτείνει ή όχι την απαλλαγή από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος Καθαριότητας και Φωτισμού (ΔΤ)
του Ν. 25/1975, για τις επιχειρήσεις που αναστάλθηκε υποχρεωτικά η λειτουργία τους, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου τριακοστού εβδόμου «Κατεπείγουσες διατάξεις λειτουργίας Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης» της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/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», η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 1 του Ν.4683/2020 (ΦΕΚ 83/Α΄).
Συγκεκριμένα προτείνονται τα εξής:
α. Η απαλλαγή προτείνεται να αφορά τους επαγγελματικούς λογαριασμούς παροχής ηλεκτρικού
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ρεύματος, για τις επιχειρήσεις που ανέστειλαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους ….. συμπεριλαμβάνοντας
τις επαγγελματικές παροχές (καταστήματα κάθε είδους και μεγέθους, αγροτικές αποθήκες, στάβλους κτλ),
με εξαίρεση τις οικιακές και μεικτές παροχές.
β. Η απαλλαγή προτείνεται να αφορά σε ποσοστό 100% των τελών για το χρονικό διάστημα για το
οποίο ισχύουν οι περιορισμοί κατά το έτος 2020 και συγκεκριμένα από 20-03-2020 μέχρι 31-12-2020 με
δυνατότητα παράτασης και το επόμενο έτος μετά από αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων.
γ. Κατά τη διαδικασία εφαρμογής της απόφασης προτείνεται να προβλέπεται ο συμψηφισμός με
μελλοντικές απαιτήσεις τελών σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος
απαλλαγής.
ε. Η διαδικασία της απαλλαγής προτείνεται ως εξής: Οι ενδιαφερόμενοι εκπρόσωποι των Επιχειρήσεων
καταθέτουν αίτηση προς τον Δήμο Γρεβενών μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι εμπλεκόμενες
Υπηρεσίες του Δήμου εξετάζουν τις προϋποθέσεις απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και
φωτισμού και εισηγούνται, είτε την απόρριψη της αίτησης με το σχετικό αιτιολογικό, είτε την αποδοχή της
αίτησης και τον συμψηφισμό πρώτα του απαλλασσόμενου ποσού με τυχόν οφειλές προς τον Δήμο ή
μελλοντικές υποχρεώσεις της επιχείρησης προς τον Δήμο, και στη συνέχεια την τυχόν επιστροφή του
αναλογούντος ποσού στην απαλλασσόμενη επιχείρηση.
στ. Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι προτείνονται να είναι τα εξής:
1) Αίτηση του εκπροσώπου της Επιχείρησης
2) Απογραφικό της ΑΑΔΕ (για τον ΚΑΔ)
3) Αντίγραφο Λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος (ΔΕΗ ή άλλος πάροχος)
4) Εκτύπωση ΕΡΓΑΝΗ
5) Βεβαίωση μη οφειλής προς το Δήμο από οποιοδήποτε τέλος ή δικαίωμα
6) Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986
7) Φωτοαντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασμού για τυχόν επιστροφή χρημάτων
8) Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα.
ζ. Η κατάθεση των δικαιολογητικών προτείνεται να γίνει ηλεκτρονικά στις παρακάτω διευθύνσεις μέχρι
31-01-2021:
1) karavas67@hotmail.com ή karavas@0641.syzefxis.gov.gr
2) lazou@0641.syzefxis.gov.gr
η. Ως αρμόδια Υπηρεσία για την παραλαβή και έλεγχο των δικαιολογητικών προτείνεται να οριστεί το
Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου Γρεβενών και οι τυχόν επιστροφές χρημάτων προτείνεται να
γίνουν από το Τμήμα Ταμείου του Δήμου Γρεβενών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και να
επιβαρύνον τον Προϋπολογισμό του Δήμου Γρεβενών οικον. έτους 2021.
2. Να παραπέμψει το θέμα προς το Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), ως το αρμόδιο συλλογικό όργανο,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου τριακοστού εβδόμου παρ. 9 της από 20-3-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 68/Α΄),
η οποία στη συνέχεια κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4683/2020 (ΦΕΚ 83/Α΄), « 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», για τη λήψη της σχετικής απόφασης.
3. Να ζητήσει την εξουσιοδότηση προς τον κ. Δήμαρχο Γρεβενών για τυχόν περαιτέρω ενέργειες.
4. Η παρούσα απόφαση της Οικον. Επιτροπής αποτελεί Πρόταση - Εισήγηση προς το Δημ. Συμβούλιο
για τη λήψη σχετικής Απόφασης, η οποία (Απόφ. Δ.Σ.) προτείνεται:
να κοινοποιηθεί: στο Σωματείο Ιδιοκτητών Καφετεριών - Ειδών Εστίασης Κέντρων Ψυχαγωγίας Καφενείων & Συναφών Επαγγελμάτων Ν. Γρεβενών για την ενημέρωση των μελών του και στις
εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Δήμου, στο Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας για τη διεκπεραίωση των
αιτήσεων, στο Τμήμα Ταμείου για τις τυχόν επιστροφές χρημάτων, στο Τμήμα Προϋπολογισμού και
Λογιστηρίου για την εξασφάλιση των απαιτούμενων πιστώσεων
να δημοσιευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 79 του ΚΔΚ (Ν.3463/2006), καθώς
και του άρθρου 66 του Β.Δ. της 24.9/20-10-1958 ΦΕΚ (Α'171) και
να αναρτηθεί με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων και υπαλλήλων του Δήμου Γρεβενών στην Ιστοσελίδα
του Δήμου για να μπορούν να την κάνουν χρήση οι ενδιαφερόμενοι δημότες.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική
συζήτηση
Αποφασίζει
Ομόφωνα
1. Εγκρίνει την απαλλαγή από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος Καθαριότητας και Φωτισμού (ΔΤ) του Ν.
25/1975, για τις επιχειρήσεις που αναστάλθηκε υποχρεωτικά η λειτουργία τους, σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 9 του άρθρου τριακοστού εβδόμου «Κατεπείγουσες διατάξεις λειτουργίας Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης» της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/A’) «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση
των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της
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επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης », η
οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 1 του Ν.4683/2020 (ΦΕΚ 83/Α΄), όπως προτάθηκε από την
Οικονομική Επιτροπή με την αριθμ. 458/2020 απόφαση της.
Συγκεκριμένα:
1.1. Η απαλλαγή θα αφορά τους επαγγελματικούς λογαριασμούς παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, για τις
επιχειρήσεις που ανέστειλαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, συμπεριλαμβάνοντας τις επαγγελματικές
παροχές (καταστήματα κάθε είδους και μεγέθους, αγροτικές αποθήκες, στάβλους κτλ), με εξαίρεση τις
οικιακές και μεικτές παροχές.
1.2. Η απαλλαγή θα αφορά σε ποσοστό 100% των τελών για το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύουν
οι περιορισμοί κατά το έτος 2020 και συγκεκριμένα από 20-03-2020 μέχρι 31-12-2020 με δυνατότητα
παράτασης και το επόμενο έτος μετά από αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων.
1.3. Κατά τη διαδικασία εφαρμογής της απόφασης να γίνεται συμψηφισμός με μελλοντικές απαιτήσεις
τελών σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής.
1.4. Η διαδικασία της απαλλαγής θα γίνεται ως εξής: Οι ενδιαφερόμενοι εκπρόσωποι των Επιχειρήσεων
καταθέτουν αίτηση προς τον Δήμο Γρεβενών μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι εμπλεκόμενες
Υπηρεσίες του Δήμου εξετάζουν τις προϋποθέσεις απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και
φωτισμού και εισηγούνται, είτε την απόρριψη της αίτησης με το σχετικό αιτιολογικό, είτε την αποδοχή της
αίτησης και τον συμψηφισμό πρώτα του απαλλασσόμενου ποσού με τυχόν οφειλές προς τον Δήμο ή
μελλοντικές υποχρεώσεις της επιχείρησης προς τον Δήμο, και στη συνέχεια την τυχόν επιστροφή του
αναλογούντος ποσού στην απαλλασσόμενη επιχείρηση.
1.5. Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι τα εξής:
1.5.1. Αίτηση του εκπροσώπου της Επιχείρησης
1.5.2. Απογραφικό της ΑΑΔΕ (για τον ΚΑΔ)
1.5.3. Αντίγραφο Λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος (ΔΕΗ ή άλλος πάροχος)
1.5.4. Εκτύπωση ΕΡΓΑΝΗ
1.5.5. Βεβαίωση μη οφειλής προς το Δήμο από οποιοδήποτε τέλος ή δικαίωμα
1.5.6. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986
1.5.7. Φωτοαντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασμού για τυχόν επιστροφή χρημάτων
1.5.8. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα.
1.6. Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει ηλεκτρονικά στις παρακάτω διευθύνσεις μέχρι 31-012021:
 karavas67@hotmail.com ή karavas@0641.syzefxis.gov.gr
 lazou@0641.syzefxis.gov.gr
1.7. Αρμόδια Υπηρεσία για την παραλαβή και έλεγχο των δικαιολογητικών ορίζεται το Τμήμα Εσόδων
και Περιουσίας του Δήμου Γρεβενών και οι τυχόν επιστροφές χρημάτων προτείνεται να γίνουν από το
Τμήμα Ταμείου του Δήμου Γρεβενών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και να επιβαρύνουν τον
Προϋπολογισμό του Δήμου Γρεβενών οικον. έτους 2021.
2. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο Γρεβενών για τυχόν περαιτέρω ενέργειες.
3. Η παρούσα απόφαση
 να κοινοποιηθεί στο Σωματείο Ιδιοκτητών Καφετεριών - Ειδών Εστίασης Κέντρων Ψυχαγωγίας Καφενείων & Συναφών Επαγγελμάτων Ν. Γρεβενών για την ενημέρωση των μελών του και στις
εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Δήμου, στο Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας για τη διεκπεραίωση
των αιτήσεων, στο Τμήμα Ταμείου για τις τυχόν επιστροφές χρημάτων, στο Τμήμα
Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου για την εξασφάλιση των απαιτούμενων πιστώσεων
 να δημοσιευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 79 του ΚΔΚ (Ν.3463/2006),
καθώς και του άρθρου 66 του Β.Δ. της 24.9/20-10-1958 ΦΕΚ (Α'171) και
 να αναρτηθεί με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων και υπαλλήλων του Δήμου Γρεβενών στην Ιστοσελίδα του Δήμου για να μπορούν να την κάνουν χρήση οι ενδιαφερόμενοι δημότες.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 225/2020.
………………………………………………........................................................………...
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Η Πρόεδρος
Τα Μέλη
Υπογραφή
Υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα
Γρεβενά 05-01-2021
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Φωτεινή Τζουβάρα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
Αίτηση για απαλλαγή επιχείρησης από Τέλη Καθαριότητας και Φωτισμού

ΑΙΤΗΣΗ
Προς
Το Δήμο Γρεβενών
Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας
Πλατεία Ελευθερίας
511 00 - ΓΡΕΒΕΝΑ

Τ___ ____________
_____________
του _____________
και της ___________

Σας παρακαλώ να με απαλλάξετε από τα
Διεύθυνση επιχείρησης:

δημοτικά τέλη Καθαριότητας και Φωτισμού για
την

Κοιν: ________________
_____________________
ΑΦΜ : _____________

πληττόμενη

από

τα

μέτρα

για

τον

περιορισμό του COVID-19 επιχείρησή μου με
δραστηριότητα: ______________________
__________________ ΚΑΔ: _____________
με παροχή ρεύματος __________________,

Δ.Ο.Υ. _____________
Α.Δ.Τ. : _____________
Τηλέφ. : _____________

στην Κοινότητα ________________________
Οδός ___________________ Αριθ. _______
___________________________________
Μαζί σας καταθέτω τα εξής δικαιολογητικά:

E-mail: ______________
Γρεβενά ____________

1. Απογραφικό της ΑΑΔΕ (για τον ΚΑΔ)

2. Λογαριασμός ηλεκτ. ρεύματος (ΔΕΗ ή άλλος
πάροχος)
3. Εκτύπωση ΕΡΓΑΝΗ
4. Βεβαίωση μη οφειλής προς το Δήμο
5. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986
6. Φωτοαντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασμού

Ο Αιτών / Η Αιτούσα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
Υπεύθυνη Δήλωση για απαλλαγή επιχείρησης από Τέλη Καθαριότητας και Φωτισμού
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

Το Δήμο Γρεβενών – Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου
(Εmail):

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.
1599/1986, δηλώνω ότι:

Η δραστηριότητα της επιχείρησής μου διακόπηκε στα πλαίσια του περιορισμού του COVID-19 με κυβερνητική
απόφαση, κατά τα παρακάτω χρονικά διαστήματα κατά το έτος 2020:
Από ____________ _ μέχρι ______________ , επίσης από ____________ _ μέχρι ______________
Από ____________ _ μέχρι ______________ , επίσης από ____________ _ μέχρι ______________
Η επιχείρησή μου με δραστηριότητα ________________________________ (ΚΑΔ__________) βρίσκεται στην Κοινότητα
____________________, οδός : _________________________ με αριθμό παροχής ΔΕΔΔΗΕ 8-__________________, και
δηλώνω ότι τα δικαιολογητικά που καταθέτω για την απαλλαγή της επιχείρησής μου από δημοτικά τέλη Καθαριότητας και
Φωτισμού σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθ. ______/2020 Απόφασης του Δημ. Συμβουλίου Δήμου Γρεβενών είναι αληθινά
και ακριβή.
Ημερομηνία: Γρεβενά ___________
Ο Δηλών / Η Δηλούσα

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Για το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντος
Γρεβενά την ίδια μέρα

Με Εντολή Δημάρχου
(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση
του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να
προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται
με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή τη
δηλούσα
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