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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                              
∆ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθµ. 05/16.02.2021 Τακτικής Συνεδρίασης του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Γρεβενών 

 
Αριθµός Απόφασης: 19/2021 
 
Θέµα:  Παράταση προθεσµίας υποβολής δικαιολογητικών για 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 16 Φεβρουαρίου 2021 ηµέρα Τρίτη και ώρα 18:00 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 

Γρεβενών, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση µέσω τηλεδιάσκεψης ύστερα από την αριθµ. πρωτ. 1.788/12-
02-2021 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού 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. ∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/07-11-2020 και την εγκύκλιο 
426/77233/13-11-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Παρόντες: 1)Αδάµος Ματθαίος, 2)Βάιος Χρήστος, 3)Βασιλόπουλος Παναγιώτης, 
4)Γκοτζαµπασόπουλος Γεώργιος, 5)∆άσκαλος Νικόλαος, 6)∆οκοπούλου Βασιλική, 7)Ισαακίδης Ισαάκ, 
8)Κατσάλης Αλέξανδρος, 9)Κιάκας Ζήσης, 10)Κουπτσίδης ∆ηµοσθένης, 11)Λέτσιος Ιωάννης, 12)Λύτρα 
Βασιλική, 13)Μπόλης ∆ηµήτριος, 14)Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 15)Ντάγκα Παναγιώτα, 16)Ουζουνίδης 
Νικόλαος, 17)Παλάσκας Κωνσταντίνος, 18)Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 19)Πέτρου Χρήστος, 20)Πούλιος 
Νικόλαος, 21)Σιούλας Κωνσταντίνος, 22)Στεργιούλα Ιφιγένεια, 23)Τζουβάρα Φωτεινή, 24)Τριγώνης 
Χρήστος, 25)Τσικούρας Νικόλαος, 26)Τσιρίκας Αναστάσιος και 27)Χατζηγεωργίου Ελευθέριος.  

Απόντες: 1)Ανθιµίδης Παρασκευάς, 2)∆όλγηρας Ιωσήφ, 3)Καλόγηρος Στέργιος, 4)Κλεισιάρης Ιωάννης, 
5)Μπαρλαγιάννη Χριστίνα και 6)Παπαδόπουλος Ιωάννης, οι οποίοι δεν συµµετείχαν στην τηλεδιάσκεψη, 
αν και κλήθηκαν νόµιµα.  

Στη συνεδρίαση συµµετείχε και ο ∆ήµαρχος Γρεβενών κ. Γεώργιος ∆ασταµάνης, ο οποίος κλήθηκε 
σύµφωνα µε το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει. 

Στη συνεδρίαση παρέστη ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρµάκης. 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου 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. 

Προσελεύσεις: Κατά τη συζήτηση του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης συνδέθηκε και συµµετείχε ο 
∆ηµοτικός Σύµβουλος Ιωσήφ ∆όλγηρας.  
 Αποχωρήσεις: Κατά τη συζήτηση του 4ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης αποσυνδέθηκε - αποχώρησε 
η ∆ηµοτική Σύµβουλος Βασιλική Λύτρα. 

 
Η Πρόεδρος για το 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αδάµο Ματθαίο Αντιδήµαρχο 

Οικονοµικών & ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, ο οποίος εισηγήθηκε το θέµα ως εξής: 
 
 Αίτηµα 

Το Σωµατείο Ιδιοκτητών Καφετεριών - Ειδών Εστίασης Κέντρων Ψυχαγωγίας - Καφενείων & Συναφών 
Επαγγελµάτων Ν. Γρεβενών µε το αριθµ. 961/20-01-2021 έγγραφό του προς το ∆ήµο Γρεβενών µε θέµα 
«Αίτηµα απαλλαγής από τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισµού» ζητά από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο Γρεβενών «να προβείτε σε παράταση της ηµεροµηνίας 31-01-2021 για την προσκόµιση των 
Αιτήσεων απαλλαγής, των επιχειρήσεων των µελών καταστηµάτων της Εστίασης και από τα τέλη 
καθαριότητας και φωτισµού έως 26-02-2021, ούτως ώστε να δοθεί η δυνατότητα ενηµέρωσης όλων των 
επαγγελµατιών και προς περαιτέρω διευκόλυνση όλων των ενδιαφεροµένων». 

Μέχρι 31-01-2021 έχουν υποβληθεί στο ∆ήµο Γρεβενών (85) αιτήσεις ενδιαφεροµένων εκπροσώπων 
επιχειρήσεων του ∆ήµου Γρεβενών, µαζί µε τα σχετικά δικαιολογητικά, οι οποίοι ζητούν την απαλλαγή 
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τους από την καταβολή των ενιαίων ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισµού, επειδή οι 
επιχειρήσεις τους διέκοψαν τη λειτουργία τους, µετά από κυβερνητική απόφαση, λόγω λήψης µέτρων 
αποτροπής διασποράς του κορωνοϊού Covid-19. Ο αριθµός των αιτήσεων είναι πολύ µικρός επί του 
συνόλου των επαγγελµατικών παροχών (1.750) που υπάρχουν στο ∆ήµο Γρεβενών, σύµφωνα µε τα 
στοιχεία του ∆Ε∆∆ΗΕ. 

 
Ιστορικό 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Γρεβενών, µε την αριθµ. 225/2020 απόφασή του, αποφάσισε την 

απαλλαγή από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος Καθαριότητας και Φωτισµού (∆Τ) 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΄).  

Στην αναφερόµενη απόφαση είχε προβλεφθεί µε την παραγρ. ζ) η κατάθεση των δικαιολογητικών των 
ενδιαφεροµένων να γίνει µέχρι 31-01-2021. 

 
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…». 

 
Άποψη - Πρόταση της Υπηρεσίας: 
Με την παρούσα απόφαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Γρεβενών καλείται να αποφασίσει: 
1.Να παρατείνει ή όχι την προθεσµία κατάθεσης αιτήσεων και δικαιολογητικών από τους εκπροσώπους 

επιχειρήσεων του ∆ήµου Γρεβενών για απαλλαγή από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος Καθαριότητας και 
Φωτισµού (∆Τ) 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΄).  

2.Να προτείνει ως καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης των αιτήσεων µαζί µε τα σχετικά δικαιολογητικά, 
σύµφωνα µε την αριθµ. 225/2020 Απόφαση ∆.Σ, µέχρι την 31-03-2021. 

3.Για όλα τα υπόλοιπα ισχύει κανονικά η αναφερόµενη απόφαση ∆.Σ. 
4.Η παρούσα απόφαση του ∆ηµ. Συµβουλίου 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 ∆ήµου, 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 αναρτηθεί µε ευθύνη των αρµοδίων οργάνων και υπαλλήλων του ∆ήµου Γρεβενών στην Ιστοσελίδα 
του ∆ήµου για να µπορούν να την κάνουν χρήση οι ενδιαφερόµενοι δηµότες. 
 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης. 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις, µετά από διαλογική 

συζήτηση 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        Οµόφωνα  
 

 1.Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσµίας κατάθεσης αιτήσεων και δικαιολογητικών από τους 
εκπροσώπους επιχειρήσεων του ∆ήµου Γρεβενών για απαλλαγή από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος 
Καθαριότητας και Φωτισµού (∆Τ) 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 
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αγοράς και της δηµόσιας διοίκησης», η οποία κυρώθηκε νοµοθετικά µε το άρθρο 1 του  Ν.4683/2020 (ΦΕΚ 
83/Α΄).  

2.Ορίζει ως καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης των αιτήσεων µαζί µε τα σχετικά δικαιολογητικά, 
σύµφωνα µε την αριθµ. 225/2020 Απόφαση ∆.Σ, µέχρι την 31-03-2021. 

3.Για όλα τα υπόλοιπα ισχύει κανονικά η αναφερόµενη απόφαση ∆.Σ. 
4.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 ∆ήµου, 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 και 

� να αναρτηθεί µε ευθύνη των αρµοδίων οργάνων και υπαλλήλων του ∆ήµου Γρεβενών στην 
Ιστοσελίδα του ∆ήµου για να µπορούν να την κάνουν χρήση οι ενδιαφερόµενοι δηµότες. 

  
 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 19/2021. 
………………………………………………........................................................………... 

Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 

Η Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη 
     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές 

Ακριβές απόσπασµα 
Γρεβενά 24-02-2021 
Η Πρόεδρος του ∆.Σ. 

 
 

Φωτεινή Τζουβάρα 
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