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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: Απαλλαγή των επιχειρήσεων με έδρα τον Δήμο Βέροιας, οι οποίες διακόπτουν ή περιορίζουν 
υποχρεωτικά την λειτουργία τους λόγω μέτρων αποτροπής διασποράς του κορωνοιου, από 
αναλογούντα τέλη Καθαριότητας και Φωτισμού& Μείωση του Τέλους Κοινοχρήστων Χώρων, για το 
χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. (ΦΕΚ Α’ 68/20.03.2020)»

Α. Απαλλαγή από τέλος καθαριότητας και φωτισμού:
Με την παρ. 9 του άρθρου τριακοστού έβδομου της πράξης νομοθετικού περιεχομένου ΦΕΚ Α’ 
68/20.03.2020,ορίζεται ότι 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 απόφασηαυτή μπορεί να ρυθμίζονται και θέματα συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις τελών, 
σεπερίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής.

Β. Απαλλαγή από τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων:
Με την παρ. 8 του άρθρου τριακοστού έβδομου 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.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας, με την αρίθμ. 167/2020 απόφασή της καθόρισε σε 50% το 
ποσοστό μείωσης των τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων αναλογικά προς την επιβαλλόμενη μείωση του 
αριθμού των τραπεζοκαθισμάτων, στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η κατά την παρ. 1 του άρθρου 65 
του Ν. 4688/2020 παραχώρηση πρόσθετου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, έως τις 30-11-2020.

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο  να αποφασίσει σχετικά.   
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