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Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Η .Δ 
ΑΡ. 

ΑΠΟΦ. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

1 

Έγκριση κατανομής Δ! Δόσης 2020 
ποσού 64.183,58 ευρώ σε βάρος του 
Κ.Α. 00-6711.0001 που αφορά 
λειτουργικές δαπάνες σχολείων από 
τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους 
έτους 2020. 
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Εγκρίνει ομόφωνα την κατανομή Δ! Δόσης 
2020 ποσού 64.183,58 ευρώ σε βάρος του 
Κ.Α. 00-6711.0001 που αφορά λειτουργικές 
δαπάνες σχολείων από τους κεντρικούς 
αυτοτελείς πόρους έτους 2020. 

2 

Λήψη απόφασης για απαλλαγή της 
μηνιαίας οικονομικής εισφοράς για το 
μήνα Νοέμβριο και όσο χρονικό 
διάστημα ισχύουν οι περιορισμοί, των 
οικονομικά υπόχρεων γονέων των 
παιδιών που φοιτούν στα τμήματα 
προσχολικής αγωγής του Δήμου, λόγω 
ανάγκης λήψης έκτακτων μέτρων 
σύμφωνα με το ΦΕΚ  5043/14-11-2020 
Τεύχος Β'. 
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Αποφασίζει ομόφωνα την απαλλαγή της 
μηνιαίας οικονομικής εισφοράς για το μήνα 
Νοέμβριο και όσο χρονικό διάστημα ισχύουν 
οι περιορισμοί, των οικονομικά υπόχρεων 
γονέων των παιδιών που φοιτούν στα 
τμήματα προσχολικής αγωγής του Δήμου, 
λόγω ανάγκης λήψης έκτακτων μέτρων 
σύμφωνα με το ΦΕΚ  5043/14-11-2020 
Τεύχος Β'. 

3 
Έγκριση 6ης Αναμόρφωσης 
Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. 
έτους 2020. 
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Εγκρίνει ομόφωνα την 6η Αναμόρφωση 
Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2020, 
παρών δηλώνει ο κ. Κακαβίτσας Ιωάννης και 
απέχουν οι κ.κ. Γραμματικόπουλος 
Θεόδωρος, Δικαίος Γεώργιος, Δρόσος 
Σπυρίδων, Προύντζος Αγγελής και Βατίστα 
Χρυσούλα (δεν υπολογίζονται στην 
καταμέτρηση ψήφων άρθρ. 74 παρ. 10 του Ν. 
4555/2018).   

4 

Έγκριση καθορισμού συντελεστών 
τελών καθαριότητας - φωτισμού, 
δημοτικού φόρου και τέλους ακίνητης 
περιουσίας έτους 2021. 
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Εγκρίνει ομόφωνα τον καθορισμό 
συντελεστών τελών καθαριότητας - 
φωτισμού, δημοτικού φόρου και τέλους 
ακίνητης περιουσίας έτους 2021, ως εξής:  
Τη μη αναπροσαρμογή των τελών, όπως αυτά 
είχαν καθοριστεί με την υπ’ αρ. 163/2019 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το 
έτος 2020. Επίσης παραμένει σε ισχύει η υπ’ 
αρ. 213/2018 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου για τον καθορισμό του 
ποσοστού μείωσης των Δημοτικών Τελών σε 
ευπαθείς ομάδες του Δήμου και για το έτος 



2021.  
Καταψηφίζει ο κ. Κακαβίτσας Ιωάννης 
(σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 
185 του ν. 4555/2018 με το οποίο 
αντικαταστάθηκε η παρ. 1 του άρθρου 1 του 
ν. 25/1975 και σύμφωνα με τη με αρ. 
117/90814/19-12-2019 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, οι ψήφοι που 
αντιτίθενται μεν στην εν λόγω μοναδική 
πρόταση χωρίς όμως να τοποθετούνται υπέρ 
κάποιας άλλης πρότασης θεωρούνται, όπως 
προκύπτει από τη γραμματική διατύπωση της 
ισχύουσας διάταξης, άκυρες και δεν 
λαμβάνονται υπ’ όψιν για τον υπολογισμό 
της πλειοψηφίας που απαιτείται για να 
εγκριθεί η πρόταση). Απέχουν οι κ.κ. 
Γραμματικόπουλος Θεόδωρος, Δικαίος 
Γεώργιος, Δρόσος Σπυρίδων, Προύντζος 
Αγγελής και Βατίστα Χρυσούλα (δεν 
υπολογίζονται στην καταμέτρηση ψήφων 
άρθρ. 74 παρ. 10 του Ν. 4555/2018).   

5 

Έγκριση αναλογικής χρέωσης τέλους 
χρήσης κοινόχρηστου χώρου που 
αφορά τις άδειες υπαίθριου στάσιμου 
εμπορίου για την Κυριακάτικη αγορά 
(Παζάρι Σχιστού) για το έτος 2020. 
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Εγκρίνει ομόφωνα την αναλογική χρέωση 
τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου που 
αφορά τις άδειες υπαίθριου στάσιμου 
εμπορίου για την Κυριακάτικη αγορά (Παζάρι 
Σχιστού)  (1.200,00€ ανά 4τετράμετρο) για 
την περίοδο από 01/01/2020 ως 08/03/2020 
καθώς και για όσο χρονικό διάστημα ίσχυαν 
οι περιορισμοί, σύμφωνα με τα μέτρα 
κατάληψης που έκαναν χρήση οι πωλητές                 
για το έτος 2020. 

6 

Λήψη απόφασης για απαλλαγή του 
ενιαίου ανταποδοτικού τέλους 
καθαριότητας και φωτισμού για 
επιχειρήσεις που διακόπτουν τη 
λειτουργία τους λόγω των μέτρων 
αποτροπής της διασποράς του 
κορωνοϊού  COVID-19. 
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Αποφασίζει ομόφωνα την απαλλαγή του 
ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας 
και φωτισμού για τις επιχειρήσεις που 
διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω των 
μέτρων αποτροπής της διασποράς του 
κορωνοϊού  COVID-19 και έχουν κάνει αίτηση 
απαλλαγής στο Δήμο για το χρονικό 
διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. 
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