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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 23 Μαρτίου 2020 

  

220 01 - ΑΣΤΡΟΣ  
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου 

Πληρ.: Τερζάκης Γεώργιος   
 Τηλ.: 2755360133 

Fax: 2755360179 
e-mail: dsbkyn@gmail.com 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το Πρακτικό Συνεδρίασης με αριθμό 6/2020 του Δημοτικού Συμβουλίου  
του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας 

 
Στο Άστρος και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα Δευτέρα 23 Μαρτίου  2020 και ώρα 19:00, 
συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση «δια περιφοράς», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και των διατάξεων της 
παραγράφου 1 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» (ΦΕΚ 55/Α/2020), το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 
Βόρειας Κυνουρίας. 
 
Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά 
(27) Δημοτικών Συμβούλων, δήλωσαν συμμετοχή (με αποστολή e-mail αλλά και με τηλεφωνική 
επιβεβαίωση) είκοσι επτά (27) Δημοτικοί Σύμβουλοι. 

 
Α/Α Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

1)  Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής  Πρόεδρος Δ.Σ  
 
 
 
 
 
 
 

2)  Βλάχος Χρήστος  Αντιπρόεδρος 
Δ.Σ. 3)  Πετράκης Βασίλειος  Γραμματέας Δ.Σ. 

4)  Κατσής Δημήτριος  Μέλος Δ.Σ. 
5)  Καμπύλης Ιωάννης  Μέλος Δ.Σ. 
6)  Σαμαρτζής Γεώργιος Μέλος Δ.Σ. 
7)  Γαρδικιώτης Γεώργιος Μέλος Δ.Σ. 
8)  Δαλιάνης Ιωάννης Μέλος Δ.Σ. 
9)  Καμπύλης Κωνσταντίνος  Μέλος Δ.Σ. 
10)  Μπάρλα Αρετή- Μαρία  Μέλος Δ.Σ. 
11)  Αρφάνης Αλέξιος  Μέλος Δ.Σ. 
12)  Αναγνωστάκου/Χατζηγιάννη 

Χριστίνα 
Μέλος Δ.Σ. 

13)  Κλεώπας Γεώργιος Μέλος Δ.Σ. 
14)  Καμπουρολιάς Παναγιώτης Μέλος Δ.Σ. 
15)  Κορδονούρη Μεταξία  Μέλος Δ.Σ. 
16)  Μαντάς Παναγιώτης Μέλος Δ.Σ. 
17)  Γκαύρος Δημήτριος  Μέλος Δ.Σ 
18)  Λυτρίβης Γεώργιος  Μέλος Δ.Σ. 
19)  Παπαγιαννόπουλος 

Αλέξανδρος 
Μέλος Δ.Σ. 

20)  Σαβούρδος Πέτρος  Μέλος Δ.Σ. 
21)  Χονδρολέος Ιωάννης Μέλος Δ.Σ 
22)  Τσιούλος Σπυρίδων  Μέλος Δ.Σ 
23)  Τσιώρος Κωνσταντίνος Μέλος Δ.Σ. 
24)  Παινέσης Γρηγόριος Μέλος Δ.Σ. 
25)  Βεκιάρης Βασίλειος  Μέλος Δ.Σ.  
26)  Κολοστούμπης Παναγιώτης Μέλος Δ.Σ. 
27)  Τετώρος Βασίλειος Μέλος Δ.Σ. 
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Στη συνεδρίαση αυτή είχε κληθεί νόμιμα και δήλωσε παρών, ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας 
κ. Καμπύλης Γεώργιος. 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης και όλη η διαδικασία της συνεδρίασης αυτής, τηρήθηκαν από 
τον ειδικό γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεώργιο Ν. Τερζάκη. 
 
Οι εισηγήσεις της υπηρεσίας, οι ερωτήσεις που κατατέθηκαν καθώς και οι απαντήσεις 
που δόθηκαν, γνωστοποιήθηκαν εγκαίρως σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους 
μέσω του υπηρεσιακού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). 
 
Οι τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων για κάθε θέμα που εξετάστηκε στη 
συνεδρίαση αυτή, γνωστοποιήθηκαν στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω   
του υπηρεσιακού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), μέσω μηνυμάτων από κινητό 
τηλέφωνο και με τηλεφωνική επικοινωνία. 
 
Στο παρόν απόσπασμα περιλαμβάνονται οι διάλογοι που έγιναν κατά τη διάρκεια συζήτησης    
του θέματος αυτού - οι οποίοι είναι προϊόν απομαγνητοφώνησης – και οι οποίοι έχουν υποστεί 
μερική επεξεργασία (φιλολογική επιμέλεια), χωρίς να αλλοιώνεται η ουσία και το σκεπτικό τους. 

 
Αριθμός Αποφάσεως : 44/2020 

 
ΘΕΜΑ: Απαλλαγή των μη λειτουργούντων επιχειρήσεων από το Ενιαίο Τέλος 
Φωτισμού και Καθαριότητας  και του τέλους Κοινόχρηστων Χώρων. 

 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, αναφερόμενος στο μοναδικό θέμα εκτός ημερήσιας 
διάταξης, διαπίστωσε ότι το σύνολο των συμμετεχόντων στη συνεδρίαση αυτή, δήλωσαν ότι 
συμφωνούν να εξεταστεί το θέμα αυτό εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παραγράφου 7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του 
και συμφωνούν να ληφθεί σχετική απόφαση. 
Παρατίθεται η εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία αναλυτικά αναφέρει : 
«Με τις παραγράφους 8 και 9  άρθρου 37, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που 
δημοσιεύθηκε ΦΕΚ Α΄68/20.3.2020 προβλέπεται ότι: 
α) 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. 
β) 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. 
Κατόπιν τούτων και λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει πληθώρα επιχειρήσεων στον Δήμο μας 
που είτε διέκοψαν ολοσχερώς την λειτουργία τους (η πλειοψηφία), είτε περιόρισαν 
υποχρεωτικά την λειτουργία τους,  λόγω των μέτρων αποτροπής του κορωνοϊού  COVID-19, 
ενόψει του σημερινού  Δημοτικού Συμβουλίου εισάγεται εκτός ημερησίας διάταξης πρόταση  
που θα προβλέπει, ότι: 
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α) Όσες επιχειρήσεις διέκοψαν ολοσχερώς την λειτουργία τους, θα απαλλαγούν για το όλο το 
χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί  
- από τα τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων  
- του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού 
β) Όσες επιχειρήσεις περιόρισαν την δραστηριότητά τους (χωρίς να κάνουν χρήση 
κοινόχρηστων χώρων με την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και την εξυπηρέτηση 
καθήμενων πελατών) θα απαλλαγούν για το όλο το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι 
περιορισμοί από τα τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων. 
Οι επιχειρηματίες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην διοικητική περιφέρεια του Δήμου Βόρειας 
Κυνουρίας,  θα υπαχθούν στις ευνοϊκές ρυθμίσεις, σύμφωνα με τους ΚΑΔ της επιχείρησής 
τους.  
Οι επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν ήδη καταβάλλει τα τέλη για την χρήση του Κοινόχρηστου 
χώρου τρέχοντος οικ., έτους, θα γίνει συμψηφισμός με μελλοντικές οφειλές τους.  
Παρατίθεται η τοποθέτηση του Δημοτικού  Συμβούλου κ. Μαντά Παναγιώτη για το θέμα 
αυτό : 
Α. Συμφωνούμε με το κατεπείγον του Θέματος. 
Β. Επειδή όλες οι επιχειρήσεις του Δήμου μας (εκτός των υπεραγορών και των φαρμακείων) 
πλήττονται από τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας, ακόμα και αν δεν είναι υποχρεωτικά 
κλειστές και όλες οι επιχειρήσεις που έκαναν χρήση κοινοχρήστων χώρων, έχουν αναστείλει 
τη λειτουργία τους σε αυτούς, εισηγούμαστε την εφαρμογή του μέτρου για όλες τις επιχειρήσεις 
του Δήμου μας ,πλην των supermarket και των φαρμακείων. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση,  

 
αποφασίζει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ τα παρακάτω :  

 
1. Απαλλάσσει από τα τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων και από το ενιαίο  ανταποδοτικό 

τέλος καθαριότητας και φωτισμού, τις επιχειρήσεις που διέκοψαν ολοσχερώς την 
λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής του κορωνοϊού  COVID-19 και για το όλο 
το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί.  

2. Απαλλάσσει από τα τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων, τις επιχειρήσεις που 
περιόρισαν τη δραστηριότητά τους (χωρίς να κάνουν χρήση κοινόχρηστων χώρων με 
την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και την εξυπηρέτηση καθήμενων πελατών) λόγω 
των μέτρων αποτροπής του κορωνοϊού  COVID-19, για το όλο το χρονικό διάστημα που 
ισχύουν οι περιορισμοί. 

3. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην διοικητική περιφέρεια του Δήμου Βόρειας 
Κυνουρίας, θα υπαχθούν στις ληφθείσες ευνοϊκές ρυθμίσεις, σύμφωνα με τους 
Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας της κάθε επιχείρησης.  

4. Τα τέλη που έχουν ήδη καταβληθεί για την χρήση του Κοινόχρηστου χώρου τρέχοντος 
οικονομικού έτους, θα συμψηφιστούν με μελλοντικές οφειλές των επιχειρήσεων.  

 
Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Μαντά Παναγιώτη, Γκαύρου 
Δημητρίου, Λυτρίβη Γεωργίου, Βλάχου Χρήστου, Παπαγιαννόπουλου Αλέξανδρου, 
Σαβούρδου Πέτρου, Χονδρολέου Ιωάννη, Τσιούλου Σπυρίδωνα, Τσιώρου 
Κωνσταντίνου και Παινέση Γρηγορίου. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 44/2020 
Ακριβές αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος  
του Δημοτικού Συμβουλίου 

 
 

Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής 
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