ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ..52η/2020..
της 17-11-2020

Οικονομική Επιτροπή
Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01

Άγιος Στέφανος

..Αριθ. Απόφασης: ..477/2020..
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της..52ης/10-11-2020...Δημόσιας Τακτικής συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής.
Σήμερα την ..17η Νοεμβρίου 2020.., ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..09:00.. η Οικονομική
Επιτροπή συνήλθε σε Δημόσια Τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Διονύσου, επί της οδού Λ.
Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ..28668/13-112020..πρόσκλησης του Προέδρου κ. Ιωάννη Καλαφατέλη, Δημάρχου Διονύσου που
δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο
75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της
ημερήσιας διάταξης:
 ΘΕΜΑ ΕΗΔ1ο :«Λήψη μέτρων στήριξης της τοπικής αγοράς λόγω covid-19».
ΘΕΜΑ 1ο: «Καθορισμός ημερομηνίας διαγωνισμού, έγκριση των όρων της
δημοπρασίας, έγκριση των τευχών δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής
διαγωνισμού της συμφωνίας-πλαίσιο με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ»».
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας της σύμβασης: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ,
ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» (Χρηματοδότηση από το
ΕΠΠΕΡΑΑ ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 2016ΣΕ27510061 της ΣΑΕ 2751)».
ΘΕΜΑ 3ο: «α) Έγκριση Μελέτης 22/2020
β) Όρων Διακήρυξης Συνοπτικού
Διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας: «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ»
και γ) την συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών του
Διαγωνισμού».
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Τοπικές επεμβάσεις για την απορροή
ομβρίων στο Δ. Διονύσου»».
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσματος, ανακήρυξη
προσωρινού μειοδότη του συνοπτικού διαγωνισμού για “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΦΑΚΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ”, συνολικού προϋπολογισμού σαράντα δύο χιλιάδων εκατόν
τριάντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών (42.135,20€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ».

ΘΕΜΑ 6ο: «Αίτημα του κ. Μαρκόπουλου Ηλία περί καταβολής αποζημίωσης για ζημιά
στο Ι.Χ αυτοκίνητό του από πτώση σε λακκούβα».
ΘΕΜΑ 7ο: «Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την καταβολή δαπάνης
(οικονομική συμμετοχή) για νέες παροχές».
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση Μελέτης και Όρων Διακήρυξης για την «Αποκατάσταση Αφανών
Βλαβών Δικτύου Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού»».
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση Μελέτης και Όρων Διακήρυξης για την «Προμήθεια Σετ Αλατιέρας
Λεπίδας Αποχιονισμού»».
ΘΕΜΑ 10ο: «α) Έγκριση Μελέτης 12/2020 β) Όρων Διακήρυξης Συνοπτικού
Διαγωνισμού για την «Προμήθεια αναλωσίμων, εκτυπωτών, φωτοτυπικών, φαξ κλπ»
και γ) την συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών του
Διαγωνισμού».
ΘΕΜΑ 11ο: «Εισήγηση για την αποδοχή εσόδων από τους ΚΑΠ έτους 2020 ΙΑ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω εφτά (7) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Καλαφατέλης Ιωάννης, Πρόεδρος.
2. Τσουδερός Ιωάννης
3. Κριεμάδης Στέφανος
4. Φωτάκης Ιωάννης
5. Λακαφώση Παναγιώτα
6. Ζαμάνης Διονύσιος
7. Τσεβάς Χρήστος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Τσούκας Παναγιώτης
2. Κουριδάκης Κωνσταντίνος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Ζωή Μαρουλάκη Υπάλληλο του Δήμου
Διονύσου.
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με την μέθοδο της τηλεδιάσκεψης σύμφωνα
με τις διατάξεις της από 11-3-2020 ΠΝΠ(ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020).
Το 6ο θέμα απεσύρθη από την ημερήσια διάταξη.
Ο Δήμαρχος έθεσε υπόψη της επιτροπής το θέμα «Λήψη μέτρων στήριξης της τοπικής
αγοράς λόγω covid-19» και ζήτησε να εκφραστεί για το κατεπείγον του θέματος.
Η οικονομική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του
Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, καθώς και την
εισήγηση του Προέδρου ενέκρινε ομόφωνα, το κατεπείγοντα χαρακτήρα του θέματος.
Αριθμός Απόφασης: 477/2020
ΘΕΜΑ ΕΗΔ1ο :«Λήψη μέτρων στήριξης της τοπικής αγοράς λόγω covid-19».
O Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση.

Έχοντας υπόψη:
· Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ.Α΄) "Πρόγραμμα Καλλικράτης".
· Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/2006 τ.Α΄) "Κύρωση Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων".
· Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/018 τ.Α΄ ) "Πρόγραμμα Κλεισθένης".
· Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.25/75 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 185
του Ν.4555/18.
· Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68-20/03/2020 τεύχος A’)
"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 παράγραφος 9 και το άρθρο 37 παράγραφος 8.
· Την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342-06/11/2020 (ΦΕΚ 4899 τ.Β') "Έκτακτα μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
κορωνοϊού Covid-19 στο σύνολο της επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7
Νοεμβρίου 2020 έως τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020.
Εισήγηση
Στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68-20/03/2020 τεύχος Α') στην
παράγραφο 9 του άρθρου 37 αναφέρεται ότι:
"με Απόφαση 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 παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν.25/75, 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". Ενώ στην παράγραφο 8
του άρθρου 37 αναφέρει ότι: "με Απόφαση 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
παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του από 249/20-10-19858 Β.Δ. (Α'171), μπορεί να απαλλάσσονται από τα αναλογούντα τέλη
για το 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 υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη της το παραπάνω νομοθετικό πλαίσιο, καθώς
και τις δύσκολες συνθήκες μέσα στις οποίες λειτουργούν οι επιχειρήσεις, που εκ του
νόμου αναγκάζονται να αναστείλουν τη λειτουργία τους και θέλοντας να βοηθήσει
τις εν λόγω επιχειρήσεις να συνεχίσουν να λειτουργούν μετά το τέλος της
πανδημίας που μαστίζει τη χώρα, στο μέτρο που επιτρέπεται από το νόμο,
εισηγείται τα παρακάτω μέτρα στήριξης της επιχειρηματικότητας για τη διασφάλιση
της ομαλής λειτουργίας της αγοράς:

·

Απαλλαγή (σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 37 της ΠΝΠ (ΦΕΚ
68-20/03/2020 τεύχος Α') από Τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού (Δημοτικά
Τέλη) του πρώτου εδαφίου τις παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν.25/75
(Α'74), από τις επιχειρήσεις που διέκοψαν τη λειτουργία τους λόγω Covid19, για το διάστημα που παρέμειναν κλειστές. Για την ενεργοποίηση της
διαδικασίας, οι επαγγελματίες θα πρέπει να συμπληρώσουν σχετική αίτηση
(στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://dt.govapp.gr), αναρτώντας, σε
ηλεκτρονική μορφή, στην αίτηση και α) βεβαίωση από την "ΕΡΓΑΝΗ" από
όπου θα προκύπτει το χρονικό διάστημα διακοπής λειτουργίας της εκάστοτε
επιχείρησης, β) το μισθωτήριο εκτυπωμένο από το TAXIS (για μισθωμένα
ακίνητα). Σε περίπτωση που έχουν καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος
απαλλαγής θα διενεργηθεί συμψηφισμός με μελλοντικές απαιτήσεις τελών.

·

Έκδοση Αδειών Κατάληψης Κοινοχρήστων Χώρων με απαλλαγή των
αντιστοίχων τελών για το έτος 2020, κατόπιν ελέγχου από τις αρμόδιες
υπηρεσίες της τήρηση της κείμενης νομοθεσίας, του κανονισμού Κατάληψης
Κοινοχρήστων Χώρων (ΑΔΣ 250/17), της απόφασης περί "Παραχώρησης
χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων" (ΑΔΣ
384/18) και της οριοθέτησής του από την αρμόδια υπηρεσία.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως ληφθεί σχετική απόφαση.
Επιπλέον ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών πρότεινε
επιπροσθέτως τα κάτωθι:
Απαλλαγή προστίμου 2% εκπρόθεσμης καταβολής του τέλους επί των
ακαθαρίστων εσόδων (0,5%) των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και
του τέλους παρεπιδημούντων (0,5%).
Εφαρμόζεται ήδη η αναστολή είσπραξης των βεβαιωμένων οφειλών για τις οποίες
έχει χορηγηθεί αναστολή είσπραξης.
Μέχρι τις 30/4/2021 παρατείνονται επίσης οι προθεσμίες καταβολής οφειλών και
δόσεων ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής των βεβαιωμένων
οφειλών για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση προθεσμιών καταβολής αυτών με
Π.Ν.Π. που έχουν εκδοθεί.
Να γίνει πρόταση προς την ΚΕΔΕ για ψήφιση νέας ρύθμισης έως 48 δόσεων των
οφειλών προς τους Δήμους.
Για τους πολίτες: Ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου και να γίνεται test covid19 για τους ωφελούμενους αυτού.
Η Οικονομική επιτροπή
αφού έλαβε υπόψη:
 Την εισήγηση.

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν.
 Τις διατάξεις του άρθρου 1 ,παρ.1, του Ν.25/75.
 Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/2006 τ.Α΄).
 Τις διατάξεις του άρθρου 185 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/018 τ.Α΄).
 Τις διατάξεις των άρθρων 37 παρ.9 και 37 παρ.8 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
68-20/03/2020 τεύχος A’).
 Τις διατάξεις του άρθρου 13 του από 24-9/20-10-1985 Β.Δ. (Α'171).
 Την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342-06/11/2020 (ΦΕΚ 4899 τ.Β').
 Τις 250/17 και 384/2018 ΑΔΣ.
 Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Προτείνει προς το Δημοτικό Συμβούλιο τα παρακάτω:
1.Εγκρίνει την απαλλαγή (σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 37 της ΠΝΠ
(ΦΕΚ 68-20/03/2020 τεύχος Α') από Τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού (Δημοτικά
Τέλη) του πρώτου εδαφίου τις παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν.25/75 (Α'74), από
τις επιχειρήσεις που διέκοψαν τη λειτουργία τους λόγω Covid-19, για το διάστημα
που παρέμειναν κλειστές. Για την ενεργοποίηση της διαδικασίας, οι επαγγελματίες
θα πρέπει να συμπληρώσουν σχετική αίτηση (στην ηλεκτρονική διεύθυνση
https://dt.govapp.gr), αναρτώντας, σε ηλεκτρονική μορφή, στην αίτηση και α)
βεβαίωση από την "ΕΡΓΑΝΗ" από όπου θα προκύπτει το χρονικό διάστημα διακοπής
λειτουργίας της εκάστοτε επιχείρησης, β) το μισθωτήριο εκτυπωμένο από το TAXIS
(για μισθωμένα ακίνητα). Σε περίπτωση που έχουν καταβληθεί ποσά εντός του
διαστήματος απαλλαγής θα διενεργηθεί συμψηφισμός με μελλοντικές απαιτήσεις
τελών.
2.Εγκρίνει την απαλλαγή για Έκδοση Αδειών Κατάληψης Κοινοχρήστων Χώρων των
αντιστοίχων τελών για το έτος 2020, κατόπιν ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες της
τήρηση της κείμενης νομοθεσίας, του κανονισμού Κατάληψης Κοινοχρήστων Χώρων
(ΑΔΣ 250/17), της απόφασης περί "Παραχώρησης χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων για
την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων" (ΑΔΣ 384/18) και της οριοθέτησής του από την
αρμόδια υπηρεσία.
3. Απαλλαγή προστίμου 2% εκπρόθεσμης καταβολής του τέλους επί των
ακαθαρίστων εσόδων (0,5%) των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και του
τέλους παρεπιδημούντων (0,5%).
4. Μέχρι τις 30/4/2021 παρατείνονται επίσης οι προθεσμίες καταβολής οφειλών και
δόσεων ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής των βεβαιωμένων
οφειλών για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση προθεσμιών καταβολής αυτών με
Π.Ν.Π. που έχουν εκδοθεί.

5. Να γίνει πρόταση προς την ΚΕΔΕ για ψήφιση νέας ρύθμισης έως 48 δόσεων των
οφειλών προς τους Δήμους.
6. Για τους πολίτες: Ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου και να γίνεται test covid19 για τους ωφελούμενους αυτού.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καλαφατέλης Ιωάννης
Δήμαρχος

ΤΑ ΜΕΛΗ.
1.Τσουδερός Ιωάννης
2.Κριεμάδης Στέφανος
3.Φωτάκης Ιωάννης
4.Λακαφώση Παναγιώτα
5.Ζαμάνης Διονύσιος
6.Τσεβάς Χρήστος

Σχέδιο
Φάκελος Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής.
Κοινοποίηση:
Δημοτικό Συμβούλιο
Εσωτερική Διανομή:
Γραφείο Δημάρχου.
Δ/νση Εσόδων.

