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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ      
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της αριθ. 10/28-06-2021 τακτικής με τηλεδιάσκεψη συνεδρίασης 
 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμφίπολης 

 
 
Αριθ. απόφασης 42/2021                ΘΕΜΑ 

Συμπληρωματική της αριθ. 16/2021 απόφασης 
Δημοτικού Συμβουλίου περί «Έγκριση απαλλαγής του 
ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού των επιχειρήσεων λόγω  μέτρων 
προστασίας από τον COVID-19».    
 

     Στο Ροδολίβος σήμερα την 28η  του μηνός Ιουνίου, του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 
έναρξης 19.00΄ συνήλθε η τακτική με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το 
άρθρο 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020, ύστερα από την 
αριθ. πρωτ.:5634/24-06-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία 
επιδόθηκε νόμιμα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με το άρθρο 74 του N. 
4555/2018. 
 
    Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης καθώς διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν.3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι ενός (21) Δημοτικών 
Συμβούλων συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη δεκαοκτώ (18) μέλη όπως: 

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1.   Κατσάρας Χαρίτων                       Πρόεδρος Δ.Σ.   
2.   Ανδρεάδης Λάζαρος                  Αντιπρόεδρος Δ.Σ 
3.   Χατζηγεωργιάδου Σοφία              Γραμματέας Δ.Σ. 
4.   Παπαδόπουλος Ιορδάνης 
5.   Πατσιά Ελένη                                          
6.   Χαρισιάδης Δημήτριος                  

                      ΑΠΟΝΤΕΣ 
   1. Χατζηδάφνη Αικατερίνη         
   2. Γαρούφας Βασίλειος 
   3. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
    

7.   Κουτούζογλου Αντώνιος 
8.   Βίτσιος Δήμος  
9.   Μπαχαρόπουλος Μπαχάρης  
10. Μελίτος Κωνσταντίνος 
11. Κλώτσικας Θεοχάρης 
12. Πετρίδης Πέτρος 
13. Παπαδόπουλος Λάζαρος 
14. Αγγέλου Ιωάννης 
15. Γάλλος Γεώργιος 
16. Χαμαϊλίδης Αντώνιος 
17. Άντσιου Άννα 

 

 

  18. Μαδέσης Νικόλαος                     

 
     Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο Δήμαρχος κ.Φραστανλής Στέργιος μετά από πρόσκληση που του επιδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018. 
     Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η υπάλληλος του Δήμου Κιοσίδου Σμαράγδα, για την τήρηση των πρακτικών. 
    
     Στη συνεδρίαση συζητήθηκε και ένα (1) θέμα εκτός ημερησίας διάταξης σύμφωνα την παρ. 7 του άρθρου 74 
του Ν.4555/2018: 

1. Ψήφισμα διαμαρτυρίας για το επικείμενο κλείσιμο της Τράπεζας Πειραιώς στο Ροδολίβος.  
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     Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού 
Συμβουλίου την από 25-06-2021 εισήγηση του αρμοδίου υπαλλήλου η οποία έχει ως εξής:  
   

«ΠΡΟΣ 
Τον καθ’ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Δημήτριο Δ. Χαρισιάδη 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
Σχετικά με τη «Συμπλήρωση της υπ' αριθμ.16/8-4-2021 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
περί «Έγκρισης απαλλαγής του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού των 
επιχειρήσεων λόγω μέτρων προστασίας από τον COVID-19» 
 

Συντάκτης: Δημήτριος Ι. Μελίτος 
Σχετικά: (α) Οι διατάξεις των παρ.8 και 9 του άρθρου 37 του ν.4683/2020 (ΦΕΚ Α’ 83) «Κύρωση της 

από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «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» (ΦΕΚ Α’ 68) και άλλες διατάξεις». 
 (β) Η αριθ.16/8-4-2021 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. 

(γ) Η αριθ.πρωτ.87234/26-5-2021 «Εν μέρει επικύρωση της αριθ.16/2021 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου» της ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ. 

Ιστορικό: 
 Στα συνημμένα έγγραφα και στα στοιχεία του φακέλου που τα συνοδεύουν, εκτίθενται τα ακόλουθα: 
 1. Με την αριθ.16/8-4-2021 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, εγκρίθηκε: 

«1. Η απαλλαγή του ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και των κοινοχρήστων 
χώρων των επιχειρήσεων που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Αμφίπολης και έχουν διακόψει ή 
έχουν περιορίσει υποχρεωτικά την λειτουργία τους με βάσει τους ΚΑΔ που δημοσιεύτηκαν στην Π.Ν.Π. λόγω 
των μέτρων προστασίας από τον COVID-19, για όσο διάστημα θα ισχύουν τα μέτρα. 

2. Οι επιχειρήσεις για να τύχουν της ανωτέρω απαλλαγής, θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση 
στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, προσκομίζοντας αντίγραφο λογαριασμού του παρόχου ηλεκτρικού 
ρεύματος καθώς και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν την αναστολή της λειτουργίας της Επιχείρησης. 

3. Η απόφαση έχει αναδρομική ισχύ, με ημερομηνία έναρξης την 20-03-2020 (Πράξη Νομοθετικού 
Περιεχομένου ΦΕΚ 68/Α΄/20-03-2020). 

4. 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.» 
 2. Με το αριθ.πρωτ.87234/26-5-2021 έγγραφό της, η ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-
ΘΡΑΚΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, στην οποία απεστάλη η αριθ.16/8-4-2021 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου, για έλεγχο νομιμότητας, αναφορικά με την «Έγκριση απαλλαγής του ενιαίου ανταποδοτικού 
τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού των επιχειρήσεων λόγω μέτρων προστασίας από τον COVID-19», 
αναφέρει ότι: «ως προς τις παραγράφους 1-3 αυτής, που αναφέρονται στην έγκριση απαλλαγής από το ενιαίο 
ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και το τέλος κοινοχρήστων χώρων των επιχειρήσεων, 
που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του δήμου Αμφίπολης, για όσο διάστημα θα ισχύσουν τα μέτρα, σύμφωνα 
με τους ειδικότερους όρους, που αναφέρονται σε αυτή, αφού ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητά της βρέθηκε 
νόμιμη». 

Όσον αφορά στην 4η παράγραφο του αποφασιστικού σκέλους της απόφασης, επισημαίνουμε ότι 
αναφέρεται στη δυνατότητα ρύθμισης και θεμάτων συμψηφισμού βάσει του τριακοστού εβδόμου άρθρου του 
ν.4683/2020, δίχως να αποφασίζονται συγκεκριμένα οι ρυθμίσεις αυτές. Ως εκ τούτου και προκειμένου να 
τύχουν εφαρμογής οι εν λόγω ευεργετικές διατάξεις παρακαλούμε για τη συμπλήρωση της απόφασης ως προς 
το θέμα αυτό.» 

 
Νομοθετικό πλαίσιο: 
1. Στο ν.4683/2020 που φέρει τον τίτλο «Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «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» (ΦΕΚ Α’ 68) και άλλες διατάξεις», και ειδικότερα στις παρ. 8 και 9 του άρθρα 37ου του ως άνω 
νόμου, προβλέπονται τα εξής: 
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«8. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν 
υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και 
δεν κάνουν χρήση παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του από 24-9/20-10-1958 
β.δ. (Α΄171), μπορεί να απαλλάσσονται από τα αναλογούντα τέλη 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. 

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 παραγράφου 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.» 

Ερμηνεία και εφαρμογή: 
1. Από τα προπαρατεθέντα, συνάγονται τα ακόλουθα: 
Με τον ισχύοντα νόμο 4683/2020 και ειδικότερα το τριακοστό έβδομο άρθρο ρυθμίζονται, κυρίως, 

ζητήματα που ανακύπτουν από τη λήψη μέτρων για την αποτροπή της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 
και προβλέπονται νέα μέτρα, έκτακτου χαρακτήρα για την λειτουργία των ΟΤΑ. Ειδικότερα, ρυθμίζονται 
θέματα που αφορούν το προσωπικό και την εκτέλεση προϋπολογισμού των ΟΤΑ α' και β' βαθμού και θέματα 
ελέγχου των δημοσίων συμβάσεων. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα αναστολής των προγραμμάτων τουριστικής 
προβολής δήμων και περιφερειών με απόφαση των αρμοδίων οργάνων και η δυνατότητα ανανέωσης των 
συμβάσεων ορισμένου χρόνου του προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών των ΟΤΑ α’ βαθμού και των 
νομικών τους προσώπων. Επιπλέον, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιχειρήσεις που διακόπτουν ή 
περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής διασποράς του κορωνοϊού COVID-
19 και δεν κάνουν χρήση παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου μπορεί να απαλλάσσονται από τα 
αναλογούντα τέλη για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. Με την απόφαση μπορεί να 
ρυθμίζονται και θέματα συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις τελών, σε περίπτωση που έχουν ήδη 
καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής. Με όμοια απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, για τις 
επιχειρήσεις που διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19, μπορεί να απαλλάσσονται του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού του 
πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.25/1975 (Α’ 74), για το χρονικό διάστημα που 
ισχύουν οι περιορισμοί. 

2. Προκειμένου για να εισαχθεί ο δήμος Αμφίπολης στην πλατφόρμα Αίτησης Απαλλαγής ΔΤ & 
Μείωσης Τέλους Κοινόχρηστων Χώρων, αποστείλαμε τη σχετική απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου στο 
email govhub@info-peta.gr 

H ΚΕΔΕ σε συνεργασία με το ΥΠΕΣ και την ΠΕΤΑ Α.Ε. στο πλαίσιο της υλοποίησης Προγραμματικής 
Σύμβασης μεταξύ τους δημιούργησε το 2017 το σύστημα «Διαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών 
Δήμων Ελλάδας» με το διακριτικό όνομα govHUB, το οποίο επιτρέπει: 

 την άμεση και ασφαλή πρόσβαση στελεχών των Δήμων σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρουν 
δεδομένα από άλλους φορείς μέσω του κόμβου govHUB στους Δήμους 

 την άμεση και ασφαλή πρόσβαση άλλων φορέων της δημόσιας διοίκησης σε δεδομένα που 
προσφέρονται μέσω του κόμβου govHUB από τους Δήμους. 

Το govHUB είναι λοιπόν ένας εξειδικευμένος επιχειρησιακός κόμβος υπηρεσιών και φιλοδοξεί να γίνει ο 
κεντρικός αμφίδρομος δίαυλος με τους 325 Δήμους για οποιονδήποτε θέλει να ανταλλάξει στοιχεία ή 
υπηρεσίες μαζί τους. Φιλοξενείται στο σύγχρονο δημόσιο κέντρο δεδομένων G-Cloud της ΓΓΠΣ του ΥΠΟΙΚ και 
εξυπηρετεί τα εξής: 

 το στόχο της ελληνικής ψηφιακής στρατηγικής 2014-2020 για την ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
ανάμεσα σε φορείς της Δημόσιας Διοίκησης 

 την πλήρωση της ανάγκης ύπαρξης κεντρικού μηχανισμού ανταλλαγής στοιχείων με το σύνολο των 
δήμων με έγκυρο, άμεσο και ασφαλή τρόπο. 

 την ανάγκη των δήμων για τη συλλογή και την εκμετάλλευση ορθών στοιχείων πληροφόρησης των 
πολιτών, που σήμερα είναι ελλιπή όπως ύπαρξη ΑΦΜ χωρίς στοιχεία οφειλέτη, πινακίδων χωρίς 
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στοιχεία κατόχων οχημάτων, λάθος m2 τέλους ακίνητης περιουσίας, μη ενημέρωση για τα 
ακαθάριστα έσοδα για τον υπολογισμό του δημοτικού τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων 
καταστημάτων κα. 

Οι αρχικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες που υλοποιήθηκαν είναι το «e-Παράβολο» και η «Αναζήτηση 
Μητρώου - Επιβεβαίωση Στοιχείων Φυσικού Προσώπου». 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή του Δήμου είναι ο ορισμός ενός στελέχους σας (μόνιμος 
υπάλληλος) ως διαχειριστή (administrator) του συστήματος και ενός αναπληρωτή του, στους οποίους θα 
δοθούν οι κωδικοί πρόσβασης του συστήματος, προκειμένου υπεύθυνα να διαχειρίζονται τους χρήστες 
εσωτερικά στο Δήμο και οι οποίοι θα έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες που θα σας παρέχει ο κόμβος της ΚΕΔΕ 
govHUB. Χρήστες δηλώθηκαν στην φόρμα. 

Η δυνατότητα απαλλαγής από την καταβολή δημοτικών τελών επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από τα 
έκτακτα μέτρα για τον κορωνοϊό, δόθηκε στους δήμους με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία 
εκδόθηκε στις 20 Μαρτίου 2020. 

Οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις που έχουν διακόψει τη δραστηριότητά τους υποχρεωτικά λόγω της 
πανδημίας του Covid-19, μπορούν να αιτηθούν πλέον ηλεκτρονικά την απαλλαγή τους από τα τέλη 
καθαριότητας και φωτισμού ή / και τη μείωση τέλους κοινοχρήστων χώρων, εφόσον ο Δήμος που ανήκει η 
επιχείρηση έχει λάβει τις ανάλογες αποφάσεις. 

Ο Δήμος Αμφίπολης βρίσκεται στη λίστα των Δήμων που έχουν ενεργοποιήσει τη δυνατότητα υποβολής 
αιτήσεων μέσω της πλατφόρμας της ΚΕΔΕ, απαλλαγής Δημοτικών Τελών (ΔΤ) και μείωσης τέλους 
κοινοχρήστων χώρων. 

Η αίτηση χωρίζεται σε πέντε πεδία 
 Τα στοιχεία της αίτησης 

 Τα στοιχεία διεύθυνσης της επιχείρησης 

 Τα στοιχεία επικοινωνίας 

 Τα στοιχεία του αιτούντος 

 Τα αρχεία της αίτησης 

 Το ιστορικό της αίτησης 

Αν ο υπάλληλος συμφωνεί πατάει ολοκλήρωση, αλλιώς επικοινωνεί με τον αιτούντα για 
οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειαστεί. 

1. Εάν ο υπάλληλος ΔΕΝ επιλέξει να αποδεχθεί κανένα ή κάποιο από τα μέρη της αίτησης, το πεδίο 
«Κείμενο Απάντησης» είναι υποχρεωτικό προς ενημέρωση του πολίτη. Θα πρέπει να περιγράφει 
επακριβώς ποιο μέρος απορρίφθηκε και τους λόγους. 

2. Ο υπάλληλος έχει τη δυνατότητα να αποδεχθεί και να ολοκληρώσει μέρος μόνο της αίτησης (αν 
πρόκειται για Απαλλαγή Δ.Τ. και Μείωση Τέλους Κοινοχρήστων Χώρων). Σε αυτή την περίπτωση ο 
αιτών θα πρέπει να δημιουργήσει νέα αίτηση για το μέρος που απορρίφθηκε και να την υποβάλει εκ 
νέου. 

ΠΡΟΤΑΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: 
Ενόψει των παραπάνω το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει προβεί στη λήψη νέας – συμπληρωματικής της υπ' 
αριθμ.16/8-4-2021 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Έγκρισης απαλλαγής του 
ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού των επιχειρήσεων λόγω μέτρων 
προστασίας από τον COVID-19», στην οποία να γίνεται αναφορά στη δυνατότητα ρύθμισης και θεμάτων 
συμψηφισμού και να αποφασίζονται συγκεκριμένα οι ρυθμίσεις αυτές, σύμφωνα με τα ως άνω 
αναφερόμενα. 
     Πιο συγκεκριμένα, οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις που έχουν διακόψει τη δραστηριότητά τους 
υποχρεωτικά, λόγω της πανδημίας του Covid-19, από τον Μάρτιο του 2020 και μελλοντικά, μπορούν να 
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αιτηθούν πλέον ηλεκτρονικά την απαλλαγή τους από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού (μέσω των 
λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος), και τη μείωση του τέλους κοινοχρήστων χώρων, εφόσον ήδη ο Δήμος 
Αμφίπολης έχει λάβει τις ανάλογες αποφάσεις, όπως εν προκειμένω.  
      Ως προς την απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, με την αίτησή 
τους, συνημμένα, υποβάλλουν στοιχεία της Επιχείρησης, τον τελευταίο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος, Ε3 
έτους 2019 ή 2020 και υπεύθυνη δήλωση για το χρονικό διάστημα διακοπής της δραστηριότητας της 
επιχείρησης. 
       Στη συνέχεια ο Δήμος, δια του διαχειριστή του συστήματος της ΔΕΔΔΗΕ, μηδενίζει τα τετραγωνικά μέτρα 
(ΤΜ) των δημοτικών τελών (ΔΤ) για όσο χρόνο διακόπηκε η δραστηριότητα της επιχείρησης. 
       Ως προς τη μείωση του τέλους κοινοχρήστων χώρων, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, με την αίτησή τους, 
συνημμένα, υποβάλλουν στοιχεία της Επιχείρησης, Ε3 έτους 2019 ή 2020 και υπεύθυνη δήλωση για το 
χρονικό διάστημα διακοπής της δραστηριότητας της επιχείρησης. 
       Στη συνέχεια ο Δήμος, υπολογίζοντας το ποσό καταβολής χρήσης κοινοχρήστου χώρου για το έτος 2021, 
δια του αρμοδίου υπαλλήλου, αφαιρεί τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί και τα οποία αναλογούν στο 
αντίστοιχο χρονικό διάστημα διακοπής της δραστηριότητας της επιχείρησης.» 
 

  Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
  Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη:  

 Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν. 

 Την αριθ. 16/08-04-2021 προγενέστερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

 Την εισήγηση του αρμοδίου υπαλλήλου 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
       Στη λήψη νέας – συμπληρωματικής της υπ' αριθμ.16/08-04-2021 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου περί «Έγκρισης απαλλαγής του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 
των επιχειρήσεων λόγω μέτρων προστασίας από τον COVID-19», στην οποία γίνεται αναφορά στη δυνατότητα 
ρύθμισης και θεμάτων συμψηφισμού και αποφασίζονται συγκεκριμένα οι ρυθμίσεις αυτές. 
      Πιο συγκεκριμένα, οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις που έχουν διακόψει τη δραστηριότητά τους 
υποχρεωτικά, λόγω της πανδημίας του Covid-19, από τον Μάρτιο του 2020 και μελλοντικά, μπορούν να 
αιτηθούν πλέον ηλεκτρονικά την απαλλαγή τους από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού (μέσω των 
λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος), και τη μείωση του τέλους κοινοχρήστων χώρων, εφόσον ήδη ο Δήμος 
Αμφίπολης έχει λάβει τις ανάλογες αποφάσεις, όπως εν προκειμένω.  
      Ως προς την απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, με την αίτησή 
τους, συνημμένα, υποβάλλουν στοιχεία της Επιχείρησης, τον τελευταίο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος, Ε3 
έτους 2019 ή 2020 και υπεύθυνη δήλωση για το χρονικό διάστημα διακοπής της δραστηριότητας της 
επιχείρησης. 
       Στη συνέχεια ο Δήμος, δια του διαχειριστή του συστήματος της ΔΕΔΔΗΕ, μηδενίζει τα τετραγωνικά μέτρα 
(ΤΜ) των δημοτικών τελών (ΔΤ) για όσο χρόνο διακόπηκε η δραστηριότητα της επιχείρησης. 
       Ως προς τη μείωση του τέλους κοινοχρήστων χώρων, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, με την αίτησή τους, 
συνημμένα, υποβάλλουν στοιχεία της Επιχείρησης, Ε3 έτους 2019 ή 2020 και υπεύθυνη δήλωση για το χρονικό 
διάστημα διακοπής της δραστηριότητας της επιχείρησης. 
       Στη συνέχεια ο Δήμος, υπολογίζοντας το ποσό καταβολής χρήσης κοινοχρήστου χώρου για το έτος 2021, 
δια του αρμοδίου υπαλλήλου, αφαιρεί τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί και τα οποία αναλογούν στο 
αντίστοιχο χρονικό διάστημα διακοπής της δραστηριότητας της επιχείρησης. 
 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  42/2021. 

Ακριβές Απόσπασμα 
O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

 
Κατσάρας Χαρίτων 
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