
Απαλλαγή από αναλογούντα δημοτικά τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων επιχειρήσεων 
που  διακόπτουν  ή  περιορίζουν  υποχρεωτικά  τη  λειτουργία  τους  λόγω  των  μέτρων 
αποτροπής  της  διασποράς  του  κορωνοϊού  COVID-19,  για  το  χρονικό  διάστημα  που 
ισχύουν  οι  περιορισμοί,  καθότι  με  την  με  αριθ.  2765/29-05-2020  απόφαση  του 
Συντονιστή Α.Δ. Μακεδονίας –Θράκης ακυρώθηκε η με αριθ. 60/2020 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία είχε εγκριθεί απαλλαγή μέχρι τις 31-12-2020

Με την παρ. 8 του άρθρου τριακοστού έβδομου της ΠΝΠ   (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 λειτουργίας της αγοράς και 
της  δημόσιας  διοίκησης.»     ορίζεται  ότι  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.

Με την υπ’ αριθ. 60/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η απαλλαγή 
από  αναλογούντα  δημοτικά  τέλη χρήσης  κοινοχρήστων  χώρων  επιχειρήσεων  που 
διακόπτουν  ή  περιορίζουν  υποχρεωτικά  τη  λειτουργία  τους  λόγω  των  μέτρων 
αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού  COVID-19 μέχρι το τέλος του έτους 2020 
δηλ. 31-12-2020 και όχι μέχρι την λήξη των περιοριστικών μέτρων όπως προτάθηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 37 της από 20-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 68).

Επειδή η παραπάνω απόφαση ακυρώθηκε με την  με αριθ. 2765/29-05-2020 απόφαση 
του Συντονιστή Α.Δ. Μακεδονίας –Θράκης, προτείνουμε την εκ νέου λήψη της με 
εναρμόνισή της στις κείμενες διατάξεις.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και την με αριθμό 118/2011 απόφαση του Δ.Σ. με 
την οποία καθορίστηκε το τέλος χρήσης πεζοδρομίων, Κ/Χ κλπ.

Εισηγούμαστε τη λήψη απόφασης ως εξής: 

Εγκρίνεται η  απαλλαγή από τα αναλογούντα δημοτικά τέλη της χρήσεως κοινοχρήστων 
χώρων των επιχειρήσεων που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία 
τους, λόγω των µέτρων αποτροπής διασποράς του κορωνοϊού, για το χρονικό διάστηµα 
που ισχύουν οι περιορισµοί, σύµφωνα µε την παρ. 8 του άρθρ. 37 της µε αριθ. 68/20-
03-2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου. 

                                                         Ο Αντιδήμαρχος

                                                     Κων/νος Παραλυκίδης 
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