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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  31/03/2020  Έκτακτης  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Ρόδου 

 
 

Αριθ. Πρακτικού: 06/31-03-2020    Αριθ. Απόφασης: 82 /2020 
 

Στη Ρόδο σήμερα την 31η Μαρτίου του  2020  ημέρα  Τρίτη με τη δια 
περιφοράς διαδικασία συνεδρίασε το Δημοτικού Συμβούλιο Ρόδου με την 
έγκριση και σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. 
Καμπουράκη. 
Το Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/15449/31.03.2020 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ Σοκορέλου, η οποία δημοσιεύθηκε και 
κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις 
διατάξεις  του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010), όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018), 
καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.1  της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (αρ. φύλλου 55/11-3-2020), του άρθρου 43 παρ.1 της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ. φύλλου 75/30-03-2020) και της Εγκυκλίου 
του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ.πρωτ.18318/13-3-2020).    
 
 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 
1. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ -Αντιδήμαρχος 29. ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

2. ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 30.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
3. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-Αντιδήμαρχος 31.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
4. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 32.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  
5. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Αντιδήμαρχος 33.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

6. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ-Αντιδήμαρχος 34.ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
7. ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ- Αντιδήμαρχος 35.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 
8. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 36.ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
9. ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  37.ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
10.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ-

Αντιδήμαρχος 
38.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

11.ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 39.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

12.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ   40.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 
13.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 41.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

14.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 42.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

15. ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος  
16.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 43. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΑΞΙΩΝ»  
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17.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 44. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-  
Γραμματέας Δ.Σ. 

18.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  
19.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ. 45.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

20.ΣΠΑΝΟΣ–ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-
Αντιδήμαρχος  

46.ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ-
Επικεφαλής παράταξης  
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» 

21.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 47.ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

22.ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   
  23.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
24.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

25.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

26.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
27.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  
28.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ   

 
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 
1. ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

2.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
 (δικ/νος) 

 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι συμμετέχει τουλάχιστον το ½ των μελών του Δημοτικού 
Συμβουλίου σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ. φύλλου 
75/30-03-2020), καθόσον επί σαράντα εννέα (49) Δημοτικών Συμβούλων 
συναινούν με τη δια περιφοράς διαδικασία οι σαράντα  επτά (47), ο Πρόεδρος του 
Δ.Σ. κ. Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, προχώρησε στη λήψη απόφασης.  
 

Θ Ε Μ Α 01: Έγκριση της υπ΄αριθ. 172/2020 απόφασης Οικονομικής 
Επιτροπής που αφορά « Λήψη οικονομικών μέτρων υποστήριξης  λόγω 
της κρίσης του κορωνοϊου COVID-19 (απαλλαγής από τέλη 
καθαριότητας/φωτισμού και  κοινόχρηστου χώρου επιχειρήσεων, 
αναστολής από τέλη παρεπιδημούντων και ακαθαρίστων εσόδων 
επιχειρήσεων, παράτασης και αναστολής οφειλών εκμισθωτών και 
εργαζόμενων επιχειρήσεων σε απαγόρευση λειτουργίας, απαλλαγής 
τροφείων παιδικών σταθμών,αναστολής μισθωμάτων επαγγ. 
μισθώσεων και κυλικείων) . 

 

 

Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ηλεκτρονικά – με 
email για όλα τα θέματα της Έκτακτης διά περιφοράς Συνεδρίασης , επί 
συνόλου δύο (2) θεμάτων, ζητήθηκε να υποβάλουν τις απόψεις τους για την 
έγκριση της υπ΄αριθ.172/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία 
έχει ως εξής: 
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Σχετ: α) Εντολή Δημάρχου Ρόδου άμεσης  λήψης οικονομικών μέτρων 
υποστήριξης  λόγω της κρίσης του κορωνοϊου COVID-19. 
          β)Εντολή Αντιδημάρχου Οικονομικών προς Γραφείο Νομικής 
Υποστήριξης , σύνταξης εισήγησης για τη λήψη απόφασης από το Δημοτικό 
Συμβούλιο, σύμφωνα  ό,τι σχετικά με το θέμα επιτρέπει το θεσμικό/νομικό 
πλαίσιο για τους ΟΤΑ α’ βαθμού. 
     Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη λήψης έκτακτων  οικονομικών  
μέτρων ελαφρύνσεων, ούτως ώστε άμεσα, συντονισμένα και 
στοχευμένα, να υπάρξει υποστήριξη της τοπικής αγοράς και της 
κοινωνίας και περιορισμός των κοινωνικών και οικονομικών 
επιπτώσεων από την πανδημία του κορωνοϊου COVID-19, με την 
πρωτόγνωρη κρίση που μαζί με όλη τη χώρα περνά και ο Δήμος Ρόδου με τη 
ιδιαιτερότητα των βαρειών επιπτώσεων στον τουρισμό,  
      σε εξάντληση  των ορίων που σχετικά επιτρέπει το θεσμικό πλαίσιο για τους 
ΟΤΑ α΄ βαθμού και με επιφύλαξη συμπλήρωσης με ό,τι ενδεχομένως ακόμη 
βρεθεί ότι είναι νομικά εφικτό, ή που με νέες νομοθετικές ρυθμίσεις ή 
εγκυκλίους παρασχεθεί η σχετική δυνατότητα:  
      Εισηγούμαστε όπως εξεταζόμενου του θέματος  με τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος λόγω της κρίσης από την πανδημία του κορωνοϊου COVID-
19 και με λήψη των αποφάσεων  δια περιφοράς ή τηλεδιάσκεψης,  με το πιο 
πρόσφορο μέσο, σύμφωνα με  τις προβλέψεις της παρ. 6 του άρθρου 
75, της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και  της παρ. 1 του 
άρθρου 10 της από 11-03-2011 Π.Ν.Π. Φ.Ε.Κ. Α 55,  (αρ. πρωτ. 
18318/13-03-2020 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών ΑΔΑ: 
9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), με πρόταση της  Οικονομικής Επιτροπής που ως 
απόφαση, μαζί με το αποδεικτικό τοιχοκόλλησης και τον φάκελο 
διαβιβασθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο, ληφθεί απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου με απαιτούμενη απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών 
και σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί με σχετική στη δεύτερη 
ψηφοφορία (κατά τις προβλέψεις του άρθρου 11 Ν. 4623/2011, του 
άρθρου  65 παρ. 3 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010  και των άρθρων 
72 και 75 Ν. 3852/2010, όπως σήμερα ισχύουν), με την οποία θα 
εγκριθούν  τα εξής επί του παρόντος έξι (6) μέτρα οικονομικής  υποστήριξης, 
με τα  τρία  (3) από αυτά να περιέχουν από δύο (2) μερικότερα μέτρα και τα 
τρία  τελευταία να έχου, αναγκαίο διαπιστωτικό χαρακτήρα: 

Α΄ΜΕΤΡΟ 
με δύο κατηγορίες  απαλλαγών 

            Από  14-03-2020, ημερομηνία της επίσημης ανακοίνωσης 
αναστολής λειτουργίας των καταστημάτων και των ιδιωτικών 
επιχειρήσεων, με το από 14-03-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 64/Α΄/14-03-2020), 
για όλο το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί λόγω του κορωνοϊου 
COVID-19, την απαλλαγή των επιχειρήσεων και των  καταστημάτων που 
διέκοψαν και διακόπτουν, ή περιόρισαν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη 
λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του  κορωνοϊου 
COVID-19 και συγκεκριμένα εκείνων που ο κύριος ΚΑΔ ανήκει στη λίστα που 
αναφέρεται στην υπ. αρ. Α/1053/20-03-2020 απόφαση του Υφυπουργού 
Οικονομικών ( ΦΕΚ 949/Β’/21-03-2020) καθώς και σε οποιαδήποτε 
μεταγενέστερη απόφαση(ΦΕΚ ή Εγκύκλιο) από τα εξής τέλη: 
           1) Το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού του α΄ 
εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 25/1975 (Α΄74), με ταυτόχρονη 
ρύθμιση  από την υπηρεσία αυτοδικαίως, συμψηφισμού με μελλοντικές 
απαιτήσεις τελών, ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του 
διαστήματος απαλλαγής,  σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 9 του 
άρθρου  37 της από 20-03-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 68Α.)  



 

 
    2)Το τέλος παραχωρημένου κοινοχρήστου χώρου, για όσους δεν κάνουν 
χρήση του χώρου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του από 24
(Α΄ 171),  με ταυτόχρονη ρύθμιση  από την υπηρεσία αυτοδικαίως,  
συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις τελών, ποσών που έχουν ήδη 
καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής, 
προβλέψεις της παρ. 8 του άρθρου 
(ΦΕΚ 68Α).  
 

με δύο κατηγορίες  αναστολών 

        Σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 167 του Ν. 
3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), όπως προστέθηκαν με το άρθρο 53 του Ν. 4483/2017,  
περί αναλογικής εφαρμογής και στους Δήμους των διατάξεων περί παράτασης 
της προθεσμίας ή αναστολής της καταβολής χρεών
εξαιρετικών περιστάσεων, όπως στη προκειμένη περίπτωση αυτό ακριβώς ισχύει 
σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 18200/13
Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΙΤΛ46ΜΤΛ6
   -΄Υστερα από τις ρυθμίσεις
(ΦΕΚ 55 Α΄) και την κατ΄εξουσιοδότηση υπ. αρ Α/1053/20
Β949),    απόφαση του Υφυπουργού Οικ
     Από 11-03-2020 παρατείνεται και αναστέλλεται μέχρι και την 31/08/2020, 
χωρίς καταβολή τόκων και προσαυξήσεων, η είσπραξη βεβαιωμένων και 
ληξιπρόθεσμων κατά τις 11/03/2020 οφειλών  προς το Δημόσιο των 
επιχειρήσεων, οι οποίες έχο
20/03/2020 τους αναφερόμενους στον  συνημμένο  της   παραπάνω Υ.Α. 
πίνακα, ως και οφειλών  που λήγουν ή έληξαν από 11/03/2020 έως και την 
30/4/2020, καθώς επίσης έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες ως άνω 
οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων 
ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, 
«στην περίπτωση όμως που εργαζόμενοι επιχειρήσεων (μέρος ή όλοι) 
τίθενται σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας
οικείος εργοδότης καταγγείλει αυτή, καθώς και την περίπτωση που, 
μετά την ολοκλήρωση του μέτρου, οι επιχειρήσεις δεν διατηρούν τον 
ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, η παράταση ή η αναστολή παύει 
αυτοδικαίως και οι οφειλές βαρύνονται με τόκους και πρ
βάσει της αρχικής ημερομηνίας βεβαίωσης
Εισηγούμαστε επίσης, ακριβώς αντίστοιχα και αναλογικά
παρακάτω τελών : 
     1)Των τελών διαμονής παρεπιδημούντων
του άρθρου 1 του ν. 339/1976
658/1997, το άρθρο 6 παρ. 3 του Ν. 1080/1980, το άρθρο 17 του Ν. 2093/1992, 
το άρθρο 27 παρ. 10 του Ν. 2130/1993 και το άρθρο 23 του Ν. 3756/2009 και 
όπως σήμερα ισχύει. 
 
     2) Των τελών  επί των ακαθαρίστων εσόδων
τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης 
μουσικής  και ειδικότερα του
της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 339/ 1976,  όπως αντικαταστάθηκε με το εδάφιο 
β` του άρθρου 3 του ν. 658/1977
το εδάφιο α` του άρθρου 20
4483/2017, όπως σήμερα ισχύει.
 

2)Το τέλος παραχωρημένου κοινοχρήστου χώρου, για όσους δεν κάνουν 
χρήση του χώρου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του από 24- 9/20-10

με ταυτόχρονη ρύθμιση  από την υπηρεσία αυτοδικαίως,  
συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις τελών, ποσών που έχουν ήδη 
καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής,  σύμφωνα με τις 
προβλέψεις της παρ. 8 του άρθρου  37 της από 20-03-2020 Π.Ν.Π. 

 
Β΄ΜΕΤΡΟ 

με δύο κατηγορίες  αναστολών  
 

Σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 167 του Ν. 
3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), όπως προστέθηκαν με το άρθρο 53 του Ν. 4483/2017,  
περί αναλογικής εφαρμογής και στους Δήμους των διατάξεων περί παράτασης 
της προθεσμίας ή αναστολής της καταβολής χρεών προς το Δημόσιο 

όπως στη προκειμένη περίπτωση αυτό ακριβώς ισχύει 
σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 18200/13-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΙΤΛ46ΜΤΛ6-ΘΒΨ): 

΄Υστερα από τις ρυθμίσεις  των άρθρων 1 και 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ
(ΦΕΚ 55 Α΄) και την κατ΄εξουσιοδότηση υπ. αρ Α/1053/20-03
Β949),    απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, με την οποία: 

2020 παρατείνεται και αναστέλλεται μέχρι και την 31/08/2020, 
χωρίς καταβολή τόκων και προσαυξήσεων, η είσπραξη βεβαιωμένων και 
ληξιπρόθεσμων κατά τις 11/03/2020 οφειλών  προς το Δημόσιο των 
επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 
20/03/2020 τους αναφερόμενους στον  συνημμένο  της   παραπάνω Υ.Α. 
πίνακα, ως και οφειλών  που λήγουν ή έληξαν από 11/03/2020 έως και την 
30/4/2020, καθώς επίσης έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες ως άνω 
φειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων 

ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, 
στην περίπτωση όμως που εργαζόμενοι επιχειρήσεων (μέρος ή όλοι) 

τίθενται σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας 
οικείος εργοδότης καταγγείλει αυτή, καθώς και την περίπτωση που, 
μετά την ολοκλήρωση του μέτρου, οι επιχειρήσεις δεν διατηρούν τον 
ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, η παράταση ή η αναστολή παύει 
αυτοδικαίως και οι οφειλές βαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις, 
βάσει της αρχικής ημερομηνίας βεβαίωσης»,  
Εισηγούμαστε επίσης, ακριβώς αντίστοιχα και αναλογικά    

1)Των τελών διαμονής παρεπιδημούντων  και ειδικότερα του τέλους 
339/1976, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 

658/1997, το άρθρο 6 παρ. 3 του Ν. 1080/1980, το άρθρο 17 του Ν. 2093/1992, 
27 παρ. 10 του Ν. 2130/1993 και το άρθρο 23 του Ν. 3756/2009 και 

επί των ακαθαρίστων εσόδων , περιλαμβανόμενου και του
τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης 
μουσικής  και ειδικότερα τους  τέλους  ακαθαρίστων εσόδων της 
της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 339/ 1976,  όπως αντικαταστάθηκε με το εδάφιο 

58/1977, την παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 
άρθρου 20 του ν. 2539/1997 και  το άρθρο 62 του Ν. 

4483/2017, όπως σήμερα ισχύει. 
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2)Το τέλος παραχωρημένου κοινοχρήστου χώρου, για όσους δεν κάνουν 
10-1958 β.δ. 

με ταυτόχρονη ρύθμιση  από την υπηρεσία αυτοδικαίως,  
συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις τελών, ποσών που έχουν ήδη 

σύμφωνα με τις 
2020 Π.Ν.Π. 

Σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 167 του Ν. 
3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), όπως προστέθηκαν με το άρθρο 53 του Ν. 4483/2017,  
περί αναλογικής εφαρμογής και στους Δήμους των διατάξεων περί παράτασης 

προς το Δημόσιο λόγω 
όπως στη προκειμένη περίπτωση αυτό ακριβώς ισχύει 

2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου 

11.03.2020 ΠΝΠ 
03-2020 (ΦΕΚ 

2020 παρατείνεται και αναστέλλεται μέχρι και την 31/08/2020, 
χωρίς καταβολή τόκων και προσαυξήσεων, η είσπραξη βεβαιωμένων και 
ληξιπρόθεσμων κατά τις 11/03/2020 οφειλών  προς το Δημόσιο των 

υν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 
20/03/2020 τους αναφερόμενους στον  συνημμένο  της   παραπάνω Υ.Α. 
πίνακα, ως και οφειλών  που λήγουν ή έληξαν από 11/03/2020 έως και την 
30/4/2020, καθώς επίσης έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες ως άνω 
φειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων 

ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, 
στην περίπτωση όμως που εργαζόμενοι επιχειρήσεων (μέρος ή όλοι) 

 τους και ο 
οικείος εργοδότης καταγγείλει αυτή, καθώς και την περίπτωση που, 
μετά την ολοκλήρωση του μέτρου, οι επιχειρήσεις δεν διατηρούν τον 
ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, η παράταση ή η αναστολή παύει 

οσαυξήσεις, 

    επί των 

και ειδικότερα του τέλους  1 
, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 

658/1997, το άρθρο 6 παρ. 3 του Ν. 1080/1980, το άρθρο 17 του Ν. 2093/1992, 
27 παρ. 10 του Ν. 2130/1993 και το άρθρο 23 του Ν. 3756/2009 και 

, περιλαμβανόμενου και του 
τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης – ζωντανής 

ακαθαρίστων εσόδων της περίπτωσης β` 
της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 339/ 1976,  όπως αντικαταστάθηκε με το εδάφιο 

του ν. 1828/1989 , 
και  το άρθρο 62 του Ν. 
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   -Την  χωρίς καταβολή τόκων και προσαυξήσεων, από  11-03-2020 παράταση  
και αναστολή  μέχρι και την 31/08/2020, της  είσπραξης των βεβαιωμένων και 
ληξιπρόθεσμων κατά τις 11/03/2020 οφειλών παραπάνω τελών των 
επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 
20/03/2020 τους αναφερόμενους στον   συνημμένο πίνακα  της  υπ. αρ.  
Α/1053/20-03-2020 (ΦΕΚ Β949) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών, επί 
οφειλών που λήγουν ή έληξαν από 11/03/2020 έως και την 30/4/2020,  
    καθώς επίσης έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες ως άνω οφειλές και 
πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων 
ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών,  
    στην περίπτωση όμως που εργαζόμενοι επιχειρήσεων (μέρος ή όλοι) 
τίθενται σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους και ο 
οικείος εργοδότης καταγγείλει αυτή, καθώς και την περίπτωση που, 
μετά την ολοκλήρωση του μέτρου, οι επιχειρήσεις δεν διατηρούν τον 
ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, η παράταση ή η αναστολή παύει 
αυτοδικαίως και οι οφειλές βαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις, 
βάσει της αρχικής ημερομηνίας βεβαίωσης, 

 
Γ΄ΜΕΤΡΟ 

με δύο κατηγορίες  αναστολών  
 
      Σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 167 του Ν. 3463/2006 
(Δ.Κ.Κ.), όπως προστέθηκαν με το άρθρο 53 του Ν. 4483/2017,  περί 
αναλογικής εφαρμογής και στους Δήμους των διατάξεων περί παράτασης της 
προθεσμίας ή αναστολής της καταβολής χρεών προς το Δημόσιο λόγω 
εξαιρετικών περιστάσεων, όπως στη προκειμένη περίπτωση αυτό ακριβώς ισχύει 
σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 18200/13-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΙΤΛ46ΜΤΛ6-ΘΒΨ): 
   -΄Υστερα από τις ρυθμίσεις  των άρθρων 1 και 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ 
(ΦΕΚ 55 Α΄) και την κατ΄εξουσιοδότηση υπ. αρ . 1061/24-03-2020 (ΦΕΚ Β 
1043),    απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, με την οποία αναφερόμενη: 
  α)Στα φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις που τους 
επιβλήθηκε το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας, με συνέπεια 
την απώλεια  για Μάρτιο και Απρίλιο 2020 του 40% του μισθώματος (αρ. 2 
παρ. 1 Π.Ν.Π. 20-03-2020 ΦΕΚ Α68). 
 β) Στους εργαζόμενους  που ανεστάλη η σύμβαση εργασίας λόγω 
απαγόρευσης λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής, ή που 
ανεστάλη η σύμβαση εργασίας λόγω υπολειτουργίας της επιχείρησης εξ αιτίας 
του φαινομένου του κορωνοϊού-COVID 19 και λειτουργικών αναγκών 
προσαρμογής της εργοδοτικής επιχείρησης στο δυσμενές περιβάλλον που 
δημιουργείται , προβλέπονται τα εξής:: 
     « 1. Παρατείνονται μέχρι και την 31/08/2020 οι προθεσμίες καταβολής των 
βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. οφειλών, που λήγουν ή έληξαν από 11/03/2020 έως 
και την 30/04/2020 (Α) των φυσικών προσώπων που εκμισθώνουν ακίνητα 
στις επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 
20/03/2020 τους αναφερόμενους στο συνημμένο επικαιροποιημένο πίνακα ή 
των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/3/2020 ΚΑΔ 
δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στον συνημμένο 
πίνακα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος 
φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που 
αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020 καθώς και (Β)των μισθωτών των 
οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή είτε λόγω απαγόρευσης της 
λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής, είτε λόγω της 
εφαρμογής του μέτρου της περίπτωσης α’ της υποπαραγράφου 2Α του 
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εντέκατου άρθρου της από 20.3.2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου 
(Α΄ 68). Από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης εξαιρούνται τα πρόσωπα 
της παραγράφου 5 του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14/3/2020 Π.Ν.Π. 
(Α΄64). Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες ως άνω οφειλές και πρόσωπα, 
παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων 
ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.  2. 
Αναστέλλεται μέχρι και την 31/08/2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και 
ληξιπρόθεσμων κατά τις 11/03/2020 οφειλών των ανωτέρω προσώπων. 3. 
Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και προσαυξήσεις του χρονικού 
διαστήματος της αναστολής. 4. Από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης 
εξαιρούνται οι μισθωτοί που εργάζονται και τα φυσικά πρόσωπα που 
εκμισθώνουν ακίνητα στα εξής πρόσωπα α) φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, 
όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 ν. 4270/2014, β) τα εκτός 
αυτής νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), γ) Νομικά Πρόσωπα 
Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος, ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. -
κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημοσίου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, 
εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους- ή 
επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς 
πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου 
προϋπολογισμού τους, δ) οι εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί 
του κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄314), ανεξαρτήτως εάν έχουν 
εξαιρεθεί από την εφαρμογή του και ε) οι επιχειρήσεις που υπάγονται στο 
κεφάλαιο Β΄ του αμέσως παραπάνω νόμου.»  
 
Εισηγούμαστε επίσης, ακριβώς αντίστοιχα και αναλογικά: 
   -Την  χωρίς καταβολή τόκων και προσαυξήσεων, από  11-03-2020 παράταση  
και   αναστολή μέχρι και την 31/08/2020,   της  είσπραξης από τον Δήμο Ρόδου  
των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά τις 11/03/2020 οφειλών,  ή 
οφειλών που από 11-03-2020  και μέχρι τις 30-04-2020 έληξαν ή θα λήξουν, 
καθώς επίσης έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες ως άνω οφειλές και 
πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων 
ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, επί 
των εξής κατηγοριών φυσικών προσώπων. 
  1)Των φυσικών προσώπων που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις, οι 
οποίες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020 τους 
αναφερόμενους στο συνημμένο στην  υπ. αρ . 1061/24-03-2020 (ΦΕΚ Β 
1043),    απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών,  επικαιροποιημένο πίνακα ή 
των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/3/2020 ΚΑΔ 
δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στον συνημμένο 
αυτής πίνακα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου 
εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα 
έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020. (Δηλαδή στα φυσικά 
πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις που τους επιβλήθηκε το 
μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας, με συνέπεια την απώλεια  για 
Μάρτιο και Απρίλιο 2020 του 40% του μισθώματος , σύμφωνα με το άρθρο 2ο 
παρ. 1 Π.Ν.Π. 20-03-2020 ΦΕΚ Α68). 
2) Των μισθωτών των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή είτε λόγω 
απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής, είτε 
λόγω της εφαρμογής του μέτρου της περίπτωσης α’ της υποπαραγράφου 2Α 
του εντέκατου άρθρου της από 20.3.2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου 
(Α΄ 68) (Δηλαδή στους εργαζόμενους  που ανεστάλη η σύμβαση εργασίας 
λόγω απαγόρευσης λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής, ή 
που ανεστάλη η σύμβαση εργασίας λόγω υπολειτουργίας της επιχείρησης εξ 
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αιτίας του φαινομένου του κορωνοϊού-COVID 19 και λειτουργικών αναγκών 
προσαρμογής της εργοδοτικής επιχείρησης στο δυσμενές περιβάλλον ). 
        Από την εφαρμογή  εξαιρούνται οι μισθωτοί που εργάζονται και τα 
φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα στα εξής πρόσωπα α) 
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 14 ν. 4270/2014, β) τα εκτός αυτής νομικά πρόσωπα δημοσίου 
δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), γ) Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) 
που ανήκουν στο κράτος, ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. -κατά την έννοια της 
επίτευξης κρατικού ή δημοσίου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, 
διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους- ή 
επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από 
κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του 
ετήσιου προϋπολογισμού τους, δ) οι εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις 
και οργανισμοί του κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄314), 
ανεξαρτήτως εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του και ε) οι 
επιχειρήσεις που υπάγονται στο κεφάλαιο Β΄ του αμέσως παραπάνω 
νόμου. 

Δ ΄ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 
με πρόταση να συμπεριληφθεί και άλλη κατηγορία  

          Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου  της 
Π.Ν.Π. της 20-03-2020, ΦΕΚ Α 68/2020): 1. 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 περί μισθώσεων. Τέλος χαρτοσήμου και 
ΦΠΑ κατά περίπτωση υπολογίζονται εκ νέου και επιβάλλονται επί του 
μισθώματος που προκύπτει από την ανωτέρω μερική καταβολή. Η μερική 
μη καταβολή του μισθώματος του πρώτου εδαφίου δεν γεννά δικαίωμα 
καταγγελίας της σύμβασης εις βάρος του μισθωτή ούτε οποιαδήποτε άλλη 
αστική αξίωση. Τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια ισχύουν και για την 
περίπτωση μισθωτών στους οποίους έχει παραχωρηθεί έναντι μισθώματος η 
χρήση πράγματος, κινητού ή ακινήτου, ή και των δύο μαζί, που προορίζεται 
αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση, στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης, 
και αφορά σε επιχειρήσεις για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα 
περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή 
κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19. 
     Σύμφωνα με τη διατύπωση των παραπάνω διατάξεων,  
περιλαμβάνονται σαφώς και οι μισθωτές όλων των δημοτικών ακινήτων 
που με βάση ενεργείς μισθώσεις εκμισθώνονται από τον Δήμο Ρόδου σε 
τρίτους και  διατηρούνται επαγγελματικές μισθώσεις,  οι οποίοι έτσι  
τυγχάνουν της παραπάνω μερικής απαλλαγής 40% επί του μισθώματος 
για το Μάρτιο και Απρίλιο του 2020,  εφόσον υπάρχει στο μίσθιο 
εγκατεστημένη  επιχείρηση 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. 
      Ωστόσο  δυστυχώς δεν περιλαμβάνονται ρητώς και οι αντίστοιχες 
περιπτώσεις μισθωτών δημοτικών ακινήτων όπως των συγκροτημάτων της 
Νέας Αγοράς, της πλατείας Νεωρείου, της Παλαιά Λαχαναγοράς, που οι  
επαγγελματικές μισθώσεις τους  έληξαν και οι μισθωτές παρέμειναν και 
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παραμένουν με καθεστώς αποζημίωσης χρήσης, ταλανιζόμενοι ομοίως και 
υπαχθέντες στο καθεστώς αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας.  
     Για τον λόγο αυτό προτείνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να 
εντέλλεται ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας κ. Θ. Παπαγεωργίου να 
συντάξει άμεσα εισήγηση  του Δήμου Ρόδου, προς νομοθέτηση της 
απαιτούμενης ρύθμισης, όπου τέτοια απαιτείται,  προκειμένου να διαβιβασθεί  
προς τα  Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών. 
  

Ε΄ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 
      Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 37  της Π.Ν.Π. της 
20-03-2020 ΦΕΚ Α 68: Από την 1η Μαρτίου 2020 έως και την 31η Μαΐου 
2020 αναστέλλεται η καταβολή μισθωμάτων σε Δήμους για την ενοικίαση 
κυλικείων εντός σχολικών μονάδων και εντός κοιμητηρίων. 
  Το μέτρο αυτό συνεπώς ισχύει και για τα αντίστοιχα μισθωμένα κυλικεία εντός 
των δημοτικών κοιμητηρίων και για τα μισθωμένα  κυλικεία εντός των  σχολικών 
μονάδων αρμοδιότητας των Σχολικών Επιτροπών Α΄Βάθμιας  και Β΄Βάθμιας 
Εκπαίδευσης  του Δήμου Ρόδου. 

 
ΣΤ΄ΜΕΤΡΟ 

      Εισηγούμαστε αυτονόητα μεν, όπως επιβάλλεται  δε για λόγους δημόσιου 
λογιστικού για την παράλειψη έκδοσης διαφορετικά βεβαιωτικών καταλόγων , την 
απαλλαγή καταβολής τροφείων των Βρεφονηπιακών και Παιδικών 
Σταθμών του Δήμου Ρόδου  για τα παιδιά που φοιτούν στους παιδικούς 
σταθμούς του Δήμου Ρόδου  για το χρονικό διάστημα που αυτοί 
παραμένουν κλειστοί. 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΩΝ 
 

       Αντί προσέλευσης στην Υπηρεσία, για την εφαρμογή των μέτρων των 
παραγράφων Α, Β. Γ, Δ, Ε , προτείνεται   σε ηλεκτρονική διεύθυνση που 
να εντέλλεται να ανακοινώσει και να δέχεται η Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου σε ειδική ηλεκτρονική φόρμα την οποία να  
εντέλλεται επίσης να  διαμορφώσει άμεσα κατά το πρότυπο της 
«Εργάνης» η Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών του 
Δήμου Ρόδου, να γίνεται ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή 
δηλώσεων.  

 

Τα μέλη της μειοψηφίας κ. Σάββας Διακοσταματίου και κ. Μιχαήλ 
Παλαιολόγου, δήλωσαν πως πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα να δοθεί 
απαλλαγή και σε όλα τα νοικοκυριά της Ρόδου, διότι όλα πλήττονται 
άμεσα ή έμμεσα. 

Η  Επιτροπή 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

• Την εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με 
αρ. πρωτ.: 2/15387/31-3-2020,  

• Την κατάσταση ψηφοφορίας με τα θέματα εντός και εκτός ημερήσιας 
διάταξης, η οποία στάλθηκε ηλεκτρονικά - με email σε όλα τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, και επιστράφηκε συμπληρωμένη. 

• Το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019, 
• Το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωναϊου COVID 19 
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και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του (αρ. φύλλου 55/11-3-
2020), 

• Την με αρ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς 
τους Δήμους της Χώρας. 

• Το Νόμο 3463/2006, 
• Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018, 
• Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστήθηκε 

με το άρθρο 3, του Ν. 4623/2019,  
• Την με αρ. 171/2020 (Α.Δ.Α.: 94ΡΠΩ1Ρ-Σ2Ξ) για τον κατεπείγοντα 

χαρακτήρα της έκτακτης. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Εγκρίνει την λήψη οικονομικών μέτρων υποστήριξης  λόγω της κρίσης του 
κορωνοϊου COVID-19 (απαλλαγής από τέλη καθαριότητας/φωτισμού και  
κοινόχρηστου χώρου επιχειρήσεων, αναστολής από τέλη παρεπιδημούντων και 
ακαθαρίστων εσόδων επιχειρήσεων, παράτασης και αναστολής οφειλών 
εκμισθωτών και εργαζόμενων επιχειρήσεων σε απαγόρευση λειτουργίας, 
απαλλαγής τροφείων παιδικών σταθμών,αναστολής μισθωμάτων 
επαγγελματικών μισθώσεων και κυλικείων), όπως αναλυτικά περιγράφονται στο 
εισηγητικό μέρος αυτής της απόφασης. 

2. Η παρούσα διαβιβάζεται περαιτέρω προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ρόδου, 
όπου και θα ληφθεί σχετική απόφαση. 

 

 

Οι επικεφαλής των παρατάξεων «ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» και «ΡΟΔΟΣ 

ΑΞΙΩΝ» κ.κ. Φώτης Χατζηδιάκος και Δημήτριος Κρητικός αντίστοιχα, δηλώνουν 

ότι συμφωνούν με την ανωτέρω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την εξής 

παρατήρηση: 

Α) Να επεκταθεί η αναστολή πληρωμών τελών καθαριότητας και φωτισμού για 

όλους τους εργαζόμενους και για όλα τα νοικοκυριά εν γένει. 

Β) Να ανασταλούν οι πληρωμές όλων των τελών ύδρευσης σε όλους τους 

λογαριασμούς. 

 
 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

• Την υπ΄αριθ. 172/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
• Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από 

το άρθρο 74 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) και 
• Τις κείμενες διατάξεις όπως αναφέρονται ανωτέρω,  

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 

Εγκρίνει την υπ΄αριθ. 172/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη 
λήψη οικονομικών μέτρων υποστήριξης  λόγω της κρίσης του κορωνοϊου COVID-
19 (απαλλαγής από τέλη καθαριότητας/φωτισμού και  κοινόχρηστου            
χώρου επιχειρήσεων, αναστολής από τέλη παρεπιδημούντων και ακαθαρίστων 
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εσόδων επιχειρήσεων, παράτασης και αναστολής οφειλών εκμισθωτών και 
εργαζομένων επιχειρήσεων σε απαγόρευση λειτουργίας, απαλλαγής τροφείων 
παιδικών σταθμών, αναστολής μισθωμάτων επαγγελματικών μισθώσεων και 
κυλικείων), όπως αναλυτικά περιγράφονται στο εισηγητικό μέρος  της ανωτέρω 
απόφασης. 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΙΩΣΗΦ  


