
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ

 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 10/01-08-2020 συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Σερίφου.

Σήμερα (1) πρώτη του μηνός Αυγούστου του έτους 2020 ημέρα της
εβδομάδος  Σάββατο  και  ώρα  18:00  μ.μ.  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  Σερίφου
συνήλθε σε κεκλεισμένων των θυρών  (λόγω των έκτακτων μέτρων με σκοπό
την  αποφυγή  της  διάδοσης  του  κορωνοϊού  COVID-19),   συνεδρίαση  στο
Δημοτικό Κατάστημα Σερίφου ,  ύστερα από  την υπ’  αριθμ.  1859/28-07-20
πρόσκληση του Προέδρου αυτού, κ. Χρυσολωρά Μιχαήλ που δημοσιεύθηκε
στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Σερίφου, και επιδόθηκε σε κάθε
σύμβουλο  αυτού  σύμφωνα με  το  άρθρο  67 του  Δημοτικού  και  Κοινοτικού
Κώδικα  (Ν.  3852/2010)  για  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα
ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 9ο :  Λήψη απόφασης για απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισμού,  λόγω  Covid-19,  για  το  διάστημα  που  αφορά  την
υποχρεωτική αναστολή λειτουργίας των επιχειρήσεων 

Πριν  από  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  ο   Πρόεδρος  του  Δημοτικού
Συμβουλίου διαπίστωσε ότι σε σύνολο 13 Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Χρυσολωράς Μιχ. ,  Πρόεδρος Δ.Σ.            1.Κόντες Ιωαν. , Δ.Σ.
2.  Λιβάνιος  Σ. Αντιδήμαρχος                        2. Λιβάνιος Γεωργιος Δ.Σ. 
3.  Ράμπιας Σ , Αντιδήμαρχος             
4. Ρεβίνθης Ευαγ. , Αντιδήμαρχος
5. Μαγουλάς Δημήτριος , Δ.Σ.                      
6. Πελοποννήσιος Μ. , Δ.Σ.                            οι οποίοι δεν προσήλθαν
7. Σγουρδαίου Αικ., Δ.Σ                         αν και νομίμως προσκληθείς.
8. Λυμβαίος Ιωαν. , Δ.Σ.     
9. Μποφίλιος Π., Δ.Σ 
10. Χρυσολωράς Θ. , Δ.Σ.

     11 .Βαραγιάννης Β., Δ.Σ.
                                 
                               

Ο  πρόεδρος  ζήτησε  τη  σύμφωνη  γνώμη  των  μελών  για  τη  συζήτηση
τεσσάρων (4)   εκτάκτων  θεμάτων  ως κάτωθι:
  

ΕΚΤΑΚΤΑ ΘΕΜΑΤΑ:
1.Λήψη  απόφασης  για  την  εκμίσθωση  κοινοχρήστου  χώρου  στην  κα.
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Σταματοπούλου Αικατερίνη.

2.Λήψη  απόφασης  για  την  κάλυψη  ή  μη  των  τελών  ταφής  του  πάτερ

Ιακώβου Μητροφάνη από το Δήμο.

3. Ενημέρωση για τα αντλιοστάσια

4. Ενημέρωση για την μίσθωση ακινήτων.

Το  ΔΣ  ομόφωνα  ενέκρινε  τη  συζήτηση  των  τεσσάρων  (4)  εκτάκτων
θέμάτων.                                                 

     Στη συνεδρίαση   παρευρέθηκε ο Δήμαρχος , κ. Ρεβίνθης Κωνσταντίνος .

ΘΕΜΑ  9ο Λήψη  απόφασης  για  απαλλαγή  από  τα  τέλη  καθαριότητας  και
ηλεκτροφωτισμού,  λόγω  Covid-19,  για  το  διάστημα  που  αφορά  την
υποχρεωτική αναστολή λειτουργίας των επιχειρήσεων

Αριθμός Απόφασης : 112 /2020

Ο πρόεδρος του ΔΣ  Χρυσολωράς Μιχαήλ , έδωσε το λόγο στο Αντιδήμαρχο, 
κ. Λιβάνιο Στυλιανό, ο οποίος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα είπε μεταξύ 
άλλων τα εξής:

ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΣΤΥΛ.: Όλες οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες, που διέκοψαν ή
περιόρισαν τη  δραστηριότητα  τους  υποχρεωτικά  λόγω  της  πανδημίας  του
κορωνοϊού,  έχουν  τη  δυνατότητα  να  αιτηθούν  στο  Δήμο  Σερίφου  την
απαλλαγή τους από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού
για  όσο   χρονικό  διάστημα  διήρκεσε  η  υποχρεωτική  αναστολή  ή  ο
περιορισμός  της  λειτουργίας  τους, λόγω  των  έκτακτων  μέτρων  για  την
αποτροπή της διασποράς του COVID-19, σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 9
της ΠΝΠ (ΦΕΚ68Α’/20-3-2020). Η διαδικασία θα γίνει εύκολα και άμεσα, μέσω
της πλατφόρμας ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του serifos.gr, με βάση τον ΚΑΔ
της  κάθε  επιχείρησης.  Ο ενδιαφερόμενος  θα  αποστέλλει  την  αίτηση  (είναι
αναρτημένη  στο  site),  αντίγραφο  του  τελευταίου  λογαριασμού  ηλεκτρικής
ενέργειας  και  αντίγραφο  από  την  προσωποποιημένη  πληροφόρηση  του
taxisnet,  όπου  φαίνεται  ο  Κωδικός  Αριθμός  Δραστηριότητας  (ΚΑΔ)  της
εταιρίας.  Εν  συνεχεία,  μετά  την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας
υποβολής  αιτήσεων,  προτείνουμε  την  30η  Σεπτεμβρίου  2020,  να  γίνει  η
διασταύρωση των στοιχείων των αιτήσεων και η αποστολή στη ΔΕΔΔΗΕ για
την αποχρέωση των συγκεκριμένων ημερών, που διήρκησε το υποχρεωτικό
κλείσιμο.

Το δημοτικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και  αφού έλαβε υπ’
όψιν του τις διατάξεις των παρ. 8 και 9 του αρ. 37 της 20-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚΑ
  ́68), για 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

http://serifos.gr/
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ενιαίο  τέλος  καθαριότητας  και  φωτισμού  για  το  χρονικό  διάστημα  που  θα
ισχύσουν οι περιορισμοί

.Για  τις  περιπτώσεις  που  τα  παραπάνω  τέλη  έχουν  ήδη  καταβληθεί  και
εφόσον  από  τις  ανωτέρω  επιχειρήσεις  υπάρχουν  μελλοντικές  απαιτήσεις
αντίστοιχων τελών, οι απαλλαγές θα γίνουν με συμψηφισμό

Σημειώνεται  πως τυχόν τεχνικές λεπτομέρειες  αναφορικά με τον τρόπο και
την διαδικασία για την εφαρμογή της απόφασης,  θα καθοριστούν από την
Οικονομική υπηρεσία του Δήμου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

1.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

2.Για  τις  περιπτώσεις  που  τα  παραπάνω  τέλη  έχουν  ήδη  καταβληθεί  και

εφόσον  από  τις  ανωτέρω  επιχειρήσεις  υπάρχουν  μελλοντικές  απαιτήσεις

αντίστοιχων τελών, οι απαλλαγές θα γίνουν με συμψηφισμό.

Σημειώνεται  πως τυχόν τεχνικές λεπτομέρειες  αναφορικά με τον τρόπο και

την διαδικασία για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, θα καθοριστούν

από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Σερίφου

Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το παρόν υπογράφεται από τους 
παρόντες 

Υπογραφή Υπογραφές 
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.                     Τα μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
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