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Δημοτικό Συμβούλιο 
 

 
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των  31, 32, 33, 34,  35, 36 και  37/2020  αποφάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου ως προς την ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης και της εφάπαξ 
καταβολής  της  οφειλής λόγω ρυμοτομίας. 
 
 

 

Με τις 31, 32, 33, 34,  35, 36 και  37/2020  αποφάσεις του  Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου  Βέροιας εγκρίθηκε η εξόφληση της οφειλής λόγω ρυμοτομίας των  υπ αριθ 18, 2,1, 17, 
11, 8, και 12 ιδιοκτησιών του κτηματολογικού πίνακα της 9/2002 πράξης τακτοποίησης και 
αναλογισμού, είτε εφάπαξ, είτε σε δόσεις και καθορίστηκε ως ημερομηνία καταβολής της 
πρώτης δόσης και της εφάπαξ καταβολής της οφειλής  η 31η Μαρτίου 2020. 
 
Με δεδομένο ότι: 
 

- 1. Με  τα άρθρα 4 και 5 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε 
στο ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 « Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», 
καθορίστηκαν έκτακτα και προσωρινά μέτρα στην αγορά εργασίας ως προς την οργάνωση 
του χρόνου και του τόπου εργασίας μεταξύ των οποίων και άδειες των εργαζομένων, ειδικού 
σκοπού, με αποτέλεσμα πολλοί υπάλληλοι του Δήμου  να απουσιάζουν  

 
-2. Με το άρθρο 2 της παραπάνω πράξης νομοθετικού περιεχομένου, δόθηκε 

παράταση προθεσμίας καταβολής και αναστολής είσπραξης  των οφειλών προς το Δημόσιο. 
  
  -3. με τα έκτακτα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση για τον περιορισμό της διάδοσης του 

κορωναϊού και την διασφάλιση της δημόσιας υγείας, αφενός περιορίστηκε η δυνατότητα 
μετακίνησης των πολιτών  οι οποίοι θα ήθελαν να καταβάλουν την οφειλή τους είτε στο ταμείο 
του Δήμου είτε στο ταμείο της Τράπεζας  και αφετέρου δημιουργήθηκε  οικονομική δυσπραγία 
στους πολίτες. 
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  καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο  να αποφασίσει για την τροποποίηση των  31, 32, 33, 
34,  35, 36 και  37/2020  αποφάσεων και να καθορίσει ως ημερομηνία καταβολής της εφάπαξ 
οφειλής, καθώς και την ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης της οφειλής λόγω 
ρυμοτομίας,  την 31η Μαϊου.  

 
 

 
 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Τεχνικών, Υπηρεσίας Δόμησης-Περιουσίας 

και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
 
 

Αλέξανδρος Τσαχουρίδης 
 
 

Ε.Δ.: 
1. Αρχείο 
2. Ανδρεάδου Όλγα  
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