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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13η
Της 21ης – 10 - 2020
Τακτική Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 74 του Ν. 4555/2018 που
αντικατέστησε το αρ. 67 του Ν3852/2010, την από 11-3-2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του»
(ΦΕΚ Α΄55), την με αρ. πρωτ: 18318/13-3-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την με αρ. πρωτ.
20930/31-3-2020 Εγκύκλιο 40 του Υπουργείου Εσωτερικών, την με αρ. 429/12-3-2020 (Β΄850) κοινή υπουργική
απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/2020 (Β΄1704), την με αρ. πρωτ.
33282/29-5-25020 Εγκύκλιο 163 του Υπουργείου Εσωτερικών και την 60249/22-09-2020 εγκύκλιο του
Υπουργείου Εσωτερικών.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Της με αρ. 133/2020 απόφασης με θέμα: Απαλλαγή από τέλος καθαριότητας και φωτισμού για τις
πληττόμενες επιχειρήσεις λόγω COVID-19.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ (παρών)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ (παρών)
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ (παρών)
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ (παρούσα)
Η σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι η εξής:
Αγγελίνας Γ., Αγγελινιάδης Ι., Ακκάς Γ., Αναγνωστόπουλος Ν., Άννινος Ν., Αραβαντινού-Τσιμπλάκη Μ.,
Αργυράκη-Δεληγιώργη Ε., Βακαλάκης Η., Βαλλιανάτου Ε., Βεντούρη Ζ., Βότσης Ε., Γεωργαντζέλη Π.,
Γλαυκίδου – Παπαδοπούλου Ε., Θωΐδου Αικ., Ζαχαρόπουλος Π., Ιωαννίδης Κ., Ιωαννίδου Σ., Καζάκου Μ.,
Καζαντζίδης Ι., Κατηφές Π., Κόνιαρη Θ., Κοτζαμάνης Σ., Λαγουμιτζής Μ., Λεγάκης Γ., Λιντζέρης Α., Λουκίσας
Α., Μάλαμα Α., Μαραγκάκης Κ., Μερτινός Δ., Μουταφίδης Γ., Μουταφίδου Β., Μπακατσέλος Ι.,
Μπακιρτζής N., Μπίχτας Π., Νάκης Γ., Παναγόπουλος Ν., Παπαδόπουλος Κ., Παπαδοπούλου Α.,
Ποζατζίδου Π., Σταματάτος Δ., Σταυρόπουλος Β., Σωτηροπούλου Δ., Τούντας Κ., Χαραμής Ε.,
Χατζηπαυλίδης Ε.
ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
Αγγελίνας Γ., Αγγελινιάδης Ι., Κοτζαμάνης Σ., Λαγουμιτζής Μ., Παπαδόπουλος Κ., Ποζατζίδου Π.
Νόμιμος αριθμός μελών Δημοτικού Συμβουλίου: σαράντα πέντε (45)
Η συνεδρίαση έγινε μετά από τη με αρ. πρωτ. 38648/16-10-2020 πρόσκληση του Προέδρου του
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Πρόδρομου Ζαχαρόπουλου που δόθηκε την ίδια μέρα σε όλα τα μέλη του
Σώματος και στο Δήμαρχο κ. Γεώργιο Ιωακειμίδη.
Παρούσα ήταν η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νίκαιας κ. Α. Αιγινίτη.
Παρών ήταν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Ι. Ρέντη κ. Ν. Μαυρουκλής.

ΑΔΑ: ΩΞ40ΩΚΑ-0ΥΧ
Θέμα 2ο: Απαλλαγή από τέλος καθαριότητας και φωτισμού για τις πληττόμενες επιχειρήσεις λόγω
COVID-19.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
1. Την με αρ. 269/13-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία προτείνεται η
συζήτηση του θέματος και έχει ως εξής:
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα πρακτικά της με αρ. 36η/13-10-2020 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη.
α/α: 269 / 13-10-2020
ΘΕΜΑ 3ο: «Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή από τέλος καθαριότητας και φωτισμού για τις πληττόμενες
επιχειρήσεις λόγω COVID-19».
Στο Δήμο Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, σήμερα την 13η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 8:00
π.μ συνήλθε στην 36η Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, ύστερα από την υπ’ αρ. πρωτ. 37696/09-10-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, (Φ.Ε.Κ. Α’ 87/7-62010) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, χωρίς την παρουσία
κοινού, σύμφωνα με την υπ’ Αρ. Πρωτ.: 60249/22-09-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών για τον
περιορισμό της εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού και την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κατά
το διάστημα εφαρμογής των μέτρων.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 τακτικών μελών συμπεριλαμβανομένου του
Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα τα 5 μέλη και ονομαστικά:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Λεγάκης Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)
2. Άννινος Νικόλαος
3. Σωτηροπούλου Δέσποινα
4. Βότσης Ευάγγελος
5. Κατηφές Παναγιώτης

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γεώργιος Ιωακειμίδης (Πρόεδρος)
2. Βακαλάκης Ηλίας
3. Μπίχτας Παύλος
4. Μπακατσέλος Ιωάννης

Παρόν στη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου παρέστη το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.
Χαραμής Ελευθέριος.
Παρών στη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου ήταν o Προϊστάμενος του Τμήματος Προϋπολογισμού, Οικονομικής
Πληροφόρησης και Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής, κ. Σπεντζούρης Κων/νος, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιδήμαρχος Οικονομικών, εισηγούμενος το αναφερόμενο θέμα
και σύμφωνα και με την υπ’ αρ. πρωτ. 37665/09-10-2020 εισήγηση του Τμήματος Δημοτικών Εσόδων - Δημοτικής
Περιουσίας, ανέφερε τα εξής:
Mε 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. [παρ. 9 του άρθρου τριακοστού εβδόμου της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/20.03.2020 τεύχος
A’) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 1 του Ν.4683/20].
Ως εκ τούτου η απαλλαγή προτείνεται να είναι σε ποσοστό 100% καταβολής των τελών καθαριότητας και
φωτισμού (που αφορούν σε επαγγελματικό ρεύμα) για τις επιχειρήσεις που διακόπτουν ή αναστέλλουν τη
λειτουργία τους, 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 διαστήματος 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 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και για όσο χρονικό διάστημα
διαρκούν τα μέτρα.
Τέλος αναφέρεται ότι για την υλοποίηση των παραπάνω η ΚΕΔΕ δημιούργησε ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα
καταχώρισης των αιτήσεων για τις πληττόμενες επιχειρήσεις, με τα απαιτούμενα από τον Νόμο δικαιολογητικά.
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Κατόπιν των ανωτέρω ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος και σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ.
37665/09-10-2020 εισήγηση του Τμήματος Δημοτικών Εσόδων-Δημοτικής Περιουσίας, πρότεινε την απαλλαγή από
τέλος καθαριότητας και φωτισμού για τις πληττόμενες επιχειρήσεις λόγω COVID-19».
Η Οικονομική Επιτροπή αφού συμφώνησε ομόφωνα και αφού έλαβε υπ’ όψιν της την πρόταση του Αντιπροέδρου
της, καθώς και τις αναφερόμενες διατάξεις:
1. Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114Α/8-6-06 περί κύρωσης του κώδικα Δήμων και κοινοτήτων
2. Το Ν. 2362/95 περί «Δημόσιου Λογιστικού ελέγχου δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
3. Την υπ' αρ. 4159/02-09-2020 απόφαση Δημάρχου περί: α) ορισμού των Αντιδημάρχων του Δήμου Νίκαιας - Αγ.
Ι. Ρέντη και β) ανάθεσης στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Λεγάκη Γεώργιο της εποπτείας, ευθύνης,
παρακολούθησης και υπογραφής όλων των αποφάσεων και εγγράφων της Δ/νσης Οικονομικών.
4. Τις διατάξεις του από 24/9-20/10/58 Β.Δ/τος «Περί των προσόδων του Δήμων & Κοινοτήτων» όπως
συμπληρώθηκε με το Ν.25/75,429/76,1080/80,1828/89 .
5. Tην υπ' αρ. 212/10-12-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης Προϋπολογισμού εσόδων εξόδων Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2020 κατόπιν της υπ' αρ. 2202/15-11-2019 Γνώμης του
Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α και την υπ' αρ. 134564/33858/05-02-2020 έγκριση της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
6. Την υπ’ αριθμ. 40 Εγκυκλίου (με αριθμό πρωτοκόλλου 20930/31.3.2020) του Υπουργείου Εσωτερικών
«Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19,
αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», σύμφωνα με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις
αναφορικά με τη Συνεδρίαση των Συλλογικών Οργάνων των Δήμων είτε δια περιφοράς είτε δια
τηλεδιάσκεψης,
7. Την από 11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/τ.
Α’/11.3.2020) Άρθρο 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια
της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID 19.
8. Την υπ’ αρ. πρωτ. 37665/09-10-2020 εισήγηση του Τμήματος Δημοτικών Εσόδων-Δημοτικής Περιουσίας του
Δήμου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει την απαλλαγή ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού για τις πληττόμενες
επιχειρήσεις που διακόπτουν τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19 για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν οι περιορισμοί.
Η απαλλαγή προτείνεται να είναι σε ποσοστό 100% καταβολής των τελών καθαριότητας και φωτισμού (που
αφορούν σε επαγγελματικό ρεύμα) για τις επιχειρήσεις που διακόπτουν ή αναστέλλουν τη λειτουργία τους, για όσο
χρονικό διάστημα ισχύουν οι περιορισμοί των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνoιού (COVID-19). Η
απαλλαγή από τα ανωτέρω τέλη θα ισχύσει από 20.3.2020, σύμφωνα με τη σχετική από 11.3.2020 Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου και για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα.
Σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής, θα δίνεται η δυνατότητα
συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις .
2. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την αποδοχή των ανωτέρω από τα μέλη του, σχετικά με την απαλλαγή
ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού για τις πληττόμενες επιχειρήσεις λόγω COVID-19. και
για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν οι περιορισμοί. των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
Η απαλλαγή προτείνεται να είναι σε ποσοστό 100% καταβολής των τελών καθαριότητας και φωτισμού (που
αφορούν σε επαγγελματικό ρεύμα) για τις επιχειρήσεις που διακόπτουν ή αναστέλλουν τη λειτουργία τους, για όσο
χρονικό διάστημα ισχύουν οι περιορισμοί των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνoιού (COVID-19). Η
απαλλαγή από τα ανωτέρω τέλη θα ισχύσει από 20.3.2020, σύμφωνα με τη σχετική από 11.3.2020 Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου και για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα.
Σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής, θα δίνεται η δυνατότητα
συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις .
Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί αμελλητί στο διαδίκτυο & στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.nikaia-rentis.gov.gr

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΛΕΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Αννινος Νικόλαος
Σωτηροπούλου Δέσποινα
Βότσης Ευάγγελος
Κατηφές Παναγιώτης
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μετά από σχετική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ.
Εγκρίνει την απαλλαγή ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού για τις πληττόμενες
επιχειρήσεις που διακόπτουν τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν οι περιορισμοί, σύμφωνα με την με αρ. 269/1310-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Η απαλλαγή προτείνεται να είναι σε ποσοστό 100% καταβολής των τελών καθαριότητας και φωτισμού
(που αφορούν σε επαγγελματικό ρεύμα) για τις επιχειρήσεις που διακόπτουν ή αναστέλλουν τη
λειτουργία τους, για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν οι περιορισμοί των μέτρων αποτροπής της
διασποράς του κορωνoιού (COVID-19). Η απαλλαγή από τα ανωτέρω τέλη θα ισχύσει από 20.3.2020,
σύμφωνα με τη σχετική από 11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και για όσο χρονικό διάστημα
διαρκούν τα μέτρα.
Σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής, θα δίνεται η
δυνατότητα συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις.
Την παρούσα απόφαση μπορείτε να την αναζητήσετε και στο δικτυακό τόπο του Δήμου
www.nikaia-rentis.gov.gr στη διαδρομή Δήμος/Δημοτικό Συμβούλιο/Αποφάσεις.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜ/ΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

