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Από το Πρακτικό της 15ης/2020 κατεπείγουσας Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γαύδου.

Θέμα 1ο: :«Απαλλαγή αναλογούντων Ανταποδοτικών Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού για Επιχειρήσεις που
διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διάδοσης του Κορωνοϊού.
Στη Γαύδο, σήμερα την 09η Μαΐου 2020, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε
κατεπείγουσα συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα που συγκλήθηκε με την 424/08-05-2020 πρόσκληση της
προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010. Λόγω των
κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η συνεδρίαση
πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών στην αίθουσα ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ στην ΚΑΡΑΒΕ.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία αφού από τα δεκατρία (13) μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα τα πέντε (05) και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Λαμπάκης Μιχαήλ
Λουγιάκης Νικόλαος
Μπαλαμπάκης Γεώργιος
Παπαδάκης Γεώργιος
Μαραβελάκης Σταύρος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Τσιγωνάκης Εμμανουήλ
Μπικάκης Αναστάσιος
Βογιατζής Βασίλειος
Γεωργακά Ευτυχία
Καλλινίκου Ευαγγελία
Κατράκη Μαρία
Λαμπάκης Ευστράτιος
Μιχελαράκης Εμμαν.

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης η Δήμαρχος Στεφανάκη Μανωλία.
Λόγω απουσία της προέδρου Ευτυχίας Γεωργακά, της αντιπροέδρου Ευαγγελίας Καλλινίκου προήδρευσε ο
πρώτος σε σταυρούς δημοτικός σύμβουλος κ. Μαραβελάκης Σταύρος.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον δημοτικό σύμβουλο κ. Μπαλαμπάκη Γεώργιο.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εξηγώντας ότι το εν λόγω συμβούλιο θα
πραγματοποιηθεί σήμερα διότι έχει ήδη αναβληθεί δύο φορές λόγω μη απαρτίας. Συγκεκριμένα, μετά την
έλλειψη απαρτίας της 13ης (07-05-2020) κατεπείγουσας συνεδρίασης σύμφωνα με την 418/06-05-2020
πρόσκληση με την ίδια ημερήσια διάταξη και της 14ης συνεδρίασης (08-05-2020) κατεπείγουσας συνεδρίασης
σύμφωνα με την 420/07-05-2020 πρόσκληση με την ίδια ημερήσια διάταξη, για τις οποίες συντάχθηκαν τα
σχετικά Πρακτικά Ματαίωσης και όπως ισχύει -σύμφωνα με το άρθρο 96 του Κώδικα ΔΚΚ- αν μετά από δύο
συνεχείς προσκλήσεις το συμβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει
αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι
παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του.
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Να ληφθεί υπόψη ότι το θέμα είχε συμπεριληφθεί και στην πρόσκληση 391/02-05-2020
για την 12η τακτική
συνεδρίαση (06-05-2020) συνεδρίαση του ΔΣ η οποία είχε επίσης ματαιώθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας και
συντάχθηκε το σχετικό πρακτικό ματαίωσης.
Στη συνέχεια ο προεδρεύων δημοτικός σύμβουλος κάλεσε το σώμα να ψηφίσει εάν η παρούσα
συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα, λέγοντας ότι ο Δήμος λόγω υποστελέχωσης, με έναν μόνο υπάλληλο
καθαριότητας Ορισμένου Χρόνου, χωρίς οδηγό, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει ούτε υποτυπωδώς στις
αυξημένες ανάγκες σε καθαριότητα λόγω του covid-19. Η πλημμελής μέριμνα για την καθαριότητα και την
απαιτούμενη απολύμανση στους κοινόχρηστους χώρους, εγκυμονεί σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.
Επιπλέον, η συζήτηση για την απαλλαγή των αναλογούντων τελών -με δεδομένο ότι έχει ήδη παρέλθει το 1ο
τετράμηνο- είναι επείγουσα για να μην προκύψουν δυσβάστακτες επιβαρύνσεις για τους δημότες.
Το Σώμα ψήφισε ομόφωνα ότι η Συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα και συμφωνεί να προχωρήσουμε στη
συζήτηση όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Ο προεδρεύων δημοτικός σύμβουλος έθεσε το 1ο θέμα και της ημερήσιας διάταξης:
”Απαλλαγή αναλογούντων Ανταποδοτικών Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού για Επιχειρήσεις που
διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διάδοσης του Κορωνοϊού” και έδωσε το λόγο
στη Δήμαρχο η οποία εισηγούμενη το θέμα είπε:
«Λαμβάνοντας υπόψη την υπ΄αριθμ. 60/2019 απόφαση του ΔΣ και την υπ΄αριθμ. 91/25-02-2020 έγκριση της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης εκδόθηκαν οι χρηματικοί κατάλογοι των δημοτικών τελών για τις
επιχειρήσεις και τις κατοικίες του δήμου μας οι οποίοι είναι στη διάθεση όλων των ενδιαφερόμενων.
Η περίοδος που διανύουμε είναι πρωτόγνωρη και στη επακόλουθη οικονομική κρίση οι δημότες έχουν
ανάγκη από ουσιαστικές παρεμβάσεις που θα απαλύνουν κατά το δυνατό τις δυσκολίες.
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των παρ. 8 και 9 του αρ. 37 της 20-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄68), εισηγούμαστε την
λήψη απόφασης για απαλλαγή όλων των επιχειρήσεων που διέκοψαν την λειτουργία τους λόγω των μέτρων
αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 από το ενιαίο τέλος καθαριότητας και φωτισμού για το
χρονικό διάστημα που θα ισχύσουν οι περιορισμοί δηλαδή από 11/3/2020 και για όσο διάστημα ισχύουν.
Τυχόν τεχνικές λεπτομέρειες αναφορικά με τον τρόπο και την διαδικασία για την εφαρμογή της απόφασης,
θα καθοριστούν από την Οικονομική υπηρεσία του Δήμου.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και ευρύτατη συζήτηση επί του θέματος.
Στη συνέχεια ο Προεδρεύων Σύμβουλος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη:
1.τις διατάξεις του άρθρου 65 Ν. 3852/2010 και τον Κανονισμό Λειτουργίας του
2. Την εισήγηση της Δημάρχου
3. Την από 20-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68 Α΄) που αφορά: «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», άρθρο 37, παρ. 9 «με Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου επιχειρήσεις που διακόπτουν τη
λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID–19 μπορεί να
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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.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την απαλλαγή όλων των επιχειρήσεων που διέκοψαν την λειτουργία τους λόγω των μέτρων
αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 από το ενιαίο τέλος Καθαριότητας & Φωτισμού για το
χρονικό διάστημα που θα ισχύσουν οι περιορισμοί. Σημειώνεται πως τυχόν τεχνικές λεπτομέρειες αναφορικά
με τον τρόπο και την διαδικασία για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, θα καθοριστούν και θα
υπογραφούν από τον Π.Ο.Υ. Σε περίπτωση καταβολής ποσών εντός του διαστήματος απαλλαγής
συμψηφίζονται με μελλοντικές απαιτήσεις τελών.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 17/2020

Η Πρόεδρος
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