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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 4ης/2020 Τακτικής-με τηλεδιάσκεψη- συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αρ. αποφάσεως : 66
ΘΕΜΑ: Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού, τη
στήριξη της Κοινωνίας και της Επιχειρηματικότητας.
Σήμερα την 28η του μήνα Μαΐου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 18:00 , συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη (μέσω της ιστοσελίδας www.epresence.gov.gr.),
κατόπιν της με αριθ. πρωτ.: 8159/22-05-2020 προσκλήσεως του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη του στις 22-05-2020, στον κ. Δήμαρχο και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό
Κατάστημα και στον δικτυακό τόπο του Δήμου (www. haidari.gr), σύμφωνα α) με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν.
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, β) τις σχετικές Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α΄,
άρθρο 10 παρ. 1) και Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος A’, άρθρο 43 παρ. 1) και γ) την εγκύκλιο με αριθμ. 40 του
ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:20930/31.03.2020): «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του
κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων».
Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου κ. Ευάγγελος Ντηνιακός προσκλήθηκε νόμιμα και συμμετείχε στην τακτική με τηλεδιάσκεψη
[μέσω της ιστοσελίδας www.epresence.gov.gr ] συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση συμμετείχε το 1/2 τουλάχιστον των μελών, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών (33) μελών
συμμετείχαν τριάντα ένα (31) ήτοι:

Συμμετέχοντες:
1. Ε. Σάββα
10. Ε. Πετούσης
19. Π. Μοσχονάς
28. Κ. Φωτεινάκης
2. Φ. Θεοδωρακόπουλος
11. Κ. Χρονοπούλου
20. Μ. Χουδελούδης
29. Ι. Κέντρης Απών
3. Β. Καρατζαφέρης
12. Δ. Δούμουρα
21. Η. Βαρυτιμιάδης
30. Ε. Τοκατλίδη
4. Ε. Μπέλα
13. Μ. Κοντογιάννη
22. Ε. Θέρμου
31. Ι. Θεοτοκάς
5. Γ. Αργυρόπουλος
14. Π. Τσατσαρώνης
23. Α. Θεοφίλης
32. Κ. Ασπρογέρακας
6. Ε. Ζεβόλης
15. Μ. Σελέκος
24. Ι. Αλεξόπουλος
33. Α. Γκανά-Ρηγάκη
7. Γ. Βελέντζας
16. Ν. Δαουάχερ
25. Λ. Παπαδάκος
8. Ι. Ηλιάδης
17. Β. Παντελάρος
26. Θ. Σπηλιόπουλος
9. Δ. Τσατσαμπάς
18. Ν. Καραγιάννης
27. Α. Βίτσα Απούσα
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τη συμμετοχή του 1/2 τουλάχιστον των μελών του Δ.Σ. ήτοι: σε
σύνολο (33) μελών συμμετείχαν (31) μέλη, κήρυξε την έναρξη της τακτικής-με τηλεδιάσκεψη- συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Μεταβολές:
-Πριν τη συζήτηση των θεμάτων ο Πρόεδρος εισηγήθηκε για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση των εξής θεμάτων
ως κατεπείγοντα: 1. Πρόταση έκδοσης ψηφίσματος για την αναπλήρωση των οικονομικών απωλειών του Δήμου
Χαϊδαρίου. 2. Πρόταση έκδοσης ψηφίσματος για τις σχολικές καθαρίστριες.3. Πρόταση έκδοσης ψηφίσματος για τον
ΧΥΤΑ Φυλής.
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Το Δημοτικό Συμβούλιο – ομόφωνα- εγκρίνει: την ένταξη του 1ου, 2ου & 3ου ΕΗΔ θέματος και τη συζήτησή τους μετά το
τέλος των εγγεγραμμένων θεμάτων της ημερησίας διάταξης, ως 14ο , 15ο & 16ο θέμα Η.Δ. (Ν. 3852/2010 άρθρο 67
παρ.7 όπως τροποποιήθηκε Ν. 4555/18 άρθρο 74 παρ.7 ).
-Μετά από πρόταση του Προέδρου αποσύρεται το 1ο , 2ο & 3ο θέμα της ημερησίας διάταξης.
Αποχωρήσεις:
Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Ε. Τοκατλίδη, αποχώρησε από τη συνεδρίαση πριν τη ψήφιση του 11ου θέματος της ημερήσιας
διάταξης.
Η συνεδρίαση πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη ( μέσω της ιστοσελίδας www.epresence.gov.gr.), σύμφωνα με τις
διατάξεις της από 11-3-20 ΠΝΠ “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (ΦΕΚ Α΄55), τις με αρ. πρωτ.: 18318/13.03.2020
(ΑΔΑ 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και αρ. πρωτ.: 20930/31.03.2020 (ΑΔΑ 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του ΥΠΕΣ.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ενημέρωσε τα μέλη του Σώματος, για το 4ο θέμα της ημερησίας διάταξης και
πρότεινε την αποδοχή της εισήγησης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, την οποία υπογράφει ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Αργυρόπουλος (συνοδευόμενης από το ενημερωτικό
σημείωμα της αναπληρώτριας προϊσταμένης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Α. Γαλαζούλα) και η οποία έχει ως
εξής.
Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 68Α/20.3.2020 άρθρο 37 «Κατεπείγουσες διατάξεις λειτουργίας
ΟΤΑ» Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου στην οποία αναφέρονται τα εξής :
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 τέληγια 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 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.

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι :
1) ανεστάλη η λειτουργία των βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου μας (ΚΥΑ ΦΕΚ 783/2020 των Υπουργών
Παιδείας και Υγείας ) με χρονική διάρκεια έως την 24/04/2020 (ΦΕΚ 1208/7-4-2020 ΠΔΠ 14556/448),
σχετικό και το το αρ.πρωτ.158/08-04-2020 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και
Αλληλεγγύης με το οποίο ζητείται η απαλλαγή υποχρέωσης καταβολής τροφείων για του μήνες Μάρτιο
και ΑπρίλιοΕξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20021/21-03-2020
(ΦΕΚ B' 956/21.03.2020) ΚΥΑ (της οποίας η ισχύς παρατάθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 24343/104-2020 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1293/10.04.2020) ΚΥΑ), για την επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης
λειτουργίας, μεταξύ άλλων, στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, δημοσίους και ιδιωτικούς, και
ειδικότερα στο άρθρο πρώτο, παρ. 1, σύμφωνα με την οποία έχουμε την απαγόρευση λειτουργίας για
προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, έως 10-5-2020 όλων των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών,
πλην των διοικητικών λειτουργιών και υπηρεσιών αυτών. Σύμφωνα με το Άρθρο εικοστό έκτο, παρ. 1,
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της ΠΝΠ ΦΕΚ Α 84/13.4.2020 «από τις 11 Μαρτίου 2020, γονείς που έχουν τέκνα σε δημοτικούς
βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, των οποίων η λειτουργία αναστέλλεται προσωρινά δυνάμει των
αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α' 42), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1του ν. 4682/2020 (Α' 76), απαλλάσσονται από
την προβλεπόμενη μηνιαία οικονομική συμμετοχή (τροφεία) για το χρονικό διάστημα αναστολής της
λειτουργίας τους».
2) Επιβλήθηκαν μέτρα προσωρινής απαγόρευσης παρουσίας κοινού σε αθλητικές εκδηλώσεις, λειτουργίας
χώρων διενέργειας συνεδριακών εκδηλώσεων και λειτουργίας των ΚΑΠΗ με βάση την ΠΝΠ 25.02.2020
και μεταγενέστερες αποφάσεις. Περαιτέρω, σύμφωνα με το αρ.πρωτ.109/08-04-2020 υπηρεσιακό
σημείωμα της Δ/νσης Νεολαίας Αθλητικών και Πολιτιστικών Υπηρεσιών με το οποίο ζητείται η αναστολή
καταβολής της οικονομικής συμμετοχής των μελών στα Αθλητικά και Πολιτιστικά προγράμματα του
Δήμου κατά τον μήνα Μάρτιο και για το χρονικό διάστημα που δεν θα λειτουργούν.
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του
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Μαρτίου 2020 απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αντιτίμου οι δημότες που κάνουν χρήση
υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα με αντίτιμο, για όσο χρονικό διάστημα είναι ανέφικτη η παροχή των
υπηρεσιών αυτών λόγω της λήψης μέτρων κατά του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως όχι πέραν της
31ηςΜαΐου 2020”.
3) Με το άρθρο δεύτερο της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου προβλέπεται ότι: Ο
μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και
έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή
κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, απαλλάσσεται από την υποχρέωση
καταβολής του 40%του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020, κατά
παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων.
4) Επισημαίνεται ότι όσες επιχειρήσεις είναι κλειστές το διάστημα των περιορισμών δεν αποδίδουν τα εξής
τέλη: 1) Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων 0,5% 2) Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των
καταστημάτων 0,5%, καθώς δεν έχουν έσοδα.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την λήψη της σχετικής απόφασης:
-

Εφαρμογή των διατάξεων για τη μείωση του 40% στις επαγγελματικές μισθώσεις, που αφορούν
καταστήματα τα οποία εκμισθώνει ο Δήμος σε τρίτους.

-

Απαλλαγή από την καταβολή: 1) Του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού του α΄
εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 25/1975 (Α΄74), όσες εκ των επιχειρήσεων διακόπτουν τη λειτουργία
τους, για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί λόγω covid-19. Σε περίπτωση που έχουν ήδη
καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής, θα συμψηφιστούν με μελλοντικές απαιτήσεις τελών. 2)
Των τελών παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου, για όσες εκ των επιχειρήσεων διακόπτουν ή περιορίζουν
υποχρεωτικά τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του covid-19 και δεν κάνουν
χρήση του χώρου σύμφωνα με το άρθρο 13 του από 24-9/20-10-1958 β.δ.(Α΄171) και για το χρονικό διάστημα
που ισχύουν οι περιορισμοί λόγω covid-19. (άρθρο 37 παρ. 8-9 της Π.Ν.Π. ΦΕΚ 68Α).Σε περίπτωση που έχουν
ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής, θα συμψηφιστούν με μελλοντικές απαιτήσεις τελών.

-

Την απαλλαγή καταβολής τροφείων των Βρεφονηπιακών Σταθμών, για το χρονικό διάστημα αναστολής της
λειτουργίας τους.
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Την απαλλαγή καταβολής συνδρομών στα Αθλητικά και Πολιτιστικά Προγράμματα, για το χρονικό
διάστημα αναστολής της λειτουργίας τους.
Επισυνάπτεται σχετικός πίνακας κατ’ εκτίμηση απώλειας εσόδων για το χρονικό διάστημα 01.03.2020 –

31.05.2020 προς ενημέρωση,
Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
Τοποθετήσεις: ο Επικεφαλής της παράταξης (Λαϊκή Συσπείρωση) κ. Μ. Σελέκος, πρότεινε: την απαλλαγή καταβολής
του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού και του τέλους παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου για
το τρίμηνο (Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος) και απαλλαγή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού
και του τέλους παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου στο 50% μέχρι 31-12-2020.
Σε αυτό το σημείο το λόγο ζήτησε και πήρε ο εκπρόσωπος του σωματείου των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
κος Χούτας, ο οποίος δήλωσε ότι: τάσσονται υπέρ της πρότασης του Υπουργείου Εσωτερικών και με τους ψηφισθέντες
Νόμους και Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου.
Ο Επικεφαλής κ. Α. Θεοφίλης της παράταξης (Χαϊδάρι Ψηλά) πρότεινε: την απαλλαγή καταβολής για το τρίμηνο
(Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος) , την απαλλαγή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού στο 50%
έως 31-12-2020 καθώς και την απαλλαγή των τελών παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου στο 50% έως 31-12-2020.
Ο Επικεφαλής της παράταξης (Πολίτες σε Δράση) κ. Θ. Σπηλιόπουλος, δήλωσε ότι ψηφίζουν υπέρ της πρότασης των
καταστηματαρχών υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης (Χαϊδάρι Αναγέννηση) κ.κ. Ε. Τοκατλίδη & Ι. Θεοτοκάς, δήλωσαν ότι
υιοθετούν την πρόταση της παράταξης της Λαϊκής Συσπείρωσης: «την απαλλαγή καταβολής του ενιαίου ανταποδοτικού
τέλους καθαριότητας και φωτισμού και του τέλους παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου για το τρίμηνο (Μάρτιος, Απρίλιος,
Μάιος) και απαλλαγή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού και του τέλους παραχώρησης
κοινοχρήστου χώρου στο 50% μέχρι 31-12-2020.».
Ο Επικεφαλής της παράταξης (Δημοτική Αγωνιστική Ενωτική Κίνηση) κ. Κ. Ασπρογέρακας, δήλωσε ότι ψηφίζουν υπέρ
της πρότασης των καταστηματαρχών υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Επισημαίνεται ότι, κατά τη διάρκεια της συζήτησης το λόγο ζήτησε και πήρε ο Δήμαρχος κ. Ε. Ντηνιακός, ο οποίος
αφού αναφέρθηκε αναλυτικά επί της ως άνω εισήγησης τόνισε ότι: δεσμευόμαστε για την λήψη απόφασης για την
απαλλαγή στο 50% του τέλους παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου, κατά περίπτωση, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο
που είναι η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με το Νόμο.
Οι παρατηρήσεις, θέσεις και προτάσεις των Δημοτικών Συμβούλων καθώς και του Δημάρχου κ. Ε. Ντηνιακού κατά την
διάρκεια της συνεδρίασης, καταγράφονται πλήρως στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
Μετά το πέρας της διαδικασίας το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών και
Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Γ. Αργυρόπουλου, την τοποθέτηση του Δημάρχου κ. Ε. Ντηνιακού, την τοποθέτηση του
εκπροσώπου του σωματείου των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος κου Χούτα και τις τοποθετήσεις των μελών
του Σώματος,
Συνεπώς το Δημοτικό Συμβούλιο με ψήφους δεκαοκτώ ( 18) ΥΠΕΡ- δεκατρείς (13) ΚΑΤΑ, στους καταμετρηθέντες.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την πρόταση της Δημοτικής Αρχής, για
-

Εφαρμογή των διατάξεων για τη μείωση του 40% στις επαγγελματικές μισθώσεις, που αφορούν
καταστήματα τα οποία εκμισθώνει ο Δήμος σε τρίτους.

-

Απαλλαγή από την καταβολή: 1) Του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού του α΄
εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 25/1975 (Α΄74), όσες εκ των επιχειρήσεων διακόπτουν τη λειτουργία
τους, για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί λόγω covid-19. Σε περίπτωση που έχουν ήδη
καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής, θα συμψηφιστούν με μελλοντικές απαιτήσεις τελών. 2)
Των τελών παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου, για όσες εκ των επιχειρήσεων διακόπτουν ή περιορίζουν
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υποχρεωτικά τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του covid-19 και δεν κάνουν
χρήση του χώρου σύμφωνα με το άρθρο 13 του από 24-9/20-10-1958 β.δ.(Α΄171) και για το χρονικό διάστημα
που ισχύουν οι περιορισμοί λόγω covid-19. (άρθρο 37 παρ. 8-9 της Π.Ν.Π. ΦΕΚ 68Α).Σε περίπτωση που έχουν
ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής, θα συμψηφιστούν με μελλοντικές απαιτήσεις τελών.
-

Την απαλλαγή καταβολής τροφείων των Βρεφονηπιακών Σταθμών, για το χρονικό διάστημα αναστολής της
λειτουργίας τους.

-

Την απαλλαγή καταβολής συνδρομών στα Αθλητικά και Πολιτιστικά Προγράμματα, για το χρονικό
διάστημα αναστολής της λειτουργίας τους.

-

Την απαλλαγή καταβολής του τέλους παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου, στο 50% , κατά περίπτωση, από το
αρμόδιο συλλογικό όργανο, που είναι η Οικονομική Επιτροπή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
(Υπογραφή)

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή)

(Υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι 29-05-2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ
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