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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
Από το Πρακτικό 11/11.05.2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης  73/2020 
Θέμα 7ο Η.Δ.: «Απαλλαγή είσπραξης τελών κοινοχρήστων χώρων σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί λόγω μέτρων 

αποτροπής και διασποράς του κορωνοϊού Covid-19» 
Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων όπου παρευρίσκεται ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  έλαβε χώρα  
δια περιφοράς, η 11η  τακτική συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την με αριθμ. 
πρωτ. 12502/07-05-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της κ. Αντωνίου Κυριαζή,  που επιδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο 
Νανόπουλο, ηλεκτρονικά μαζί με όλες τις εισηγήσεις, το έντυπο ψηφοφορίας  και τον τρόπο διενέργειας της συνεδρίασης,  με 
καταληκτική ημερομηνία δήλωσης των ψήφων και τοποθετήσεων των δημοτικών συμβούλων, την 11η  Μαΐου 2020, ημέρα της 
εβδομάδας Δευτέρα με ώρα έναρξης 12:00 και ώρα λήξης 14:00,  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, την από 11-03-
2020  Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του κορωνοιού covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/ΤΕΥΧΟΣ Α΄/11-3-2020) και την 
αριθμ. πρωτ. 18318/13.3.2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ. 
Διαπιστώθηκε μετά από επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2020,  της αριθμ. 18318/13-3-2020 διευκρινιστικής εγκυκλίου του ΥΠΕΣ   και την 
αριθμ. εγκυκλίου 40 αριθμ. πρωτ. 20930/31-03-2020 του ΥΠΕΣ, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών συμμετείχαν τα  
τριάντα δύο  (32) μέλη, δηλαδή: 

           ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                                                                                                                         
          
                    ΑΠΟΝΤΑ 

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος    
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων 
3. Κόλλια Κωνσταντίνα 
4. Μπίτζιος Δημήτριος 
5. Καρσιώτης Παναγιώτης 
6. Πούρος Γεώργιος 
7. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής 
8. Παπαδημητρίου Σωτήριος 
9. Πνευματικός Αλέξανδρος 
10. Μελέτης Χρήστος 
11. Ραντίτσα –Βασιλάκου Μαρίνα – Αντιπρόεδρος 
12. Ταγαράς Βασίλειος 
13. Λύτρα –Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα 
14. Μπουρσέ Ηλίας 
15. Κεφάλας Σταύρος 
16. Ζώγκος Ανδρέας 
17. Σταυρέλης Νικόλαος 
18. Στριμενοπούλου Γεωργία- Γραμματέας 
19. Μουρούτσος Γεώργιος   
20. Μανωλάκης Δημήτριος 
21. Δόντης Μιχαήλ 
22. Κονδύλης Μαρίνος 
23. Καρασάββας Ιωάννης 
24. Λαμπρινός Παναγιώτης 
25. Παπαϊωάννου Ευάγγελος 
26. Πλατής Σπυρίδων 
27. Πιέτρης Γεώργιος 
28. Κορδώσης Χρήστος 
29. Πιέτρης Τιμολέων  
30. Γκερζελής Ιωάννης 
31. Ασημακόπουλος Μάριος 
32. Τζέκου Παρασκευή 

 

1. Καλλίρης Πελοπίδας 
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Ο Πρόεδρος, μετά την τοποθέτηση των Δημοτικών Συμβούλων  μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και με κατ΄ ιδίαν  τηλεφωνική 
επικοινωνία, διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία  για την έναρξη της συνεδρίασης . 
 
Για το ανωτέρω 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Απαλλαγή είσπραξης τελών κοινοχρήστων χώρων σε 
επιχειρήσεις που έχουν πληγεί λόγω μέτρων αποτροπής και διασποράς του κορωνοϊού Covid-19», είχε αποσταλεί στα μέλη 
του Δημοτικού Συμβουλίου η με αριθμ. 192/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία εισηγείται στο Δημοτικό 
Συμβούλιο την απαλλαγή των επιχειρήσεων με Κ.Α.Δ.  που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών κι οι οποίες 
διακόπτουν ή περιορίζουν προσωρινά την λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID -19 και δεν κάνουν χρήση παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του από 24-9/20-10-
1958 β.δ. (Α΄171) , από τα  τέλη παραχωρημένου κοινόχρηστου χωρο, για το χρονικό διάστημα εφαρμογής των μέτρων 
αποτροπής διάδοσης του κορωνοϊού  COVID -19.  
 
Ο κ. Πνευματικός Αλέξανδρος επικεφαλής της παράταξης «ΠΟΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ» καθώς και τα μέλη αυτής, δημοτικοί  
σύμβουλοι κ.κ.: 1) Βασίλειος Ταγαράς, 2) Χρήστος Μελέτης, 3) Ηλίας Μπουρσέ, 4) Μαρίνα Ραντίτσα –Βασιλάκου και 
5) Κων/να Λύτρα –Ανδρουτσοπούλου,  δήλωσαν ότι:   
«Η απαξίωση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν μπορεί να συνεχιστεί. Γειτονικοί δήμοι συνεδριάζουν με τηλεδιάσκεψη όλων 
των μελών τους χωρίς κανένα πρόβλημα, ενώ εμείς ισχυριζόμαστε ότι γίνεται τηλεδιάσκεψη, αλλά κανένας διάλογος καμία 
επικοινωνία των δημοτικών συμβούλων κατά την διάρκεια της συνεδρίασης και οι αποφάσεις αναγράφουν ανύπαρκτες 
τηλεδιασκέψεις διάλογο και ψηφοφορίες. Ανεχθήκαμε τη λειτουργία του ΔΣ τις προηγούμενες ημέρες της πανδημίας για 
θέματα επείγοντα διευκολύνοντας την λειτουργία του Δήμου. Διαφωνούμε με τον τρόπο λειτουργίας του ΔΣ και αρνούμαστε 
να συμμετέχουμε σε δημοτικά συμβούλια παρωδία». 
 
Ο κ. Σταυρέλης Νικόλαος επικεφαλής της παράταξης «ΠΝΟΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» καθώς και τα μέλη αυτής, δημοτικοί 
σύμβουλοι κ.κ.: 1)Γεωργία Στριμενοπούλου, 2) Μαρίνος Κονδύλης, 3) Γεώργιος Μουρούτσος, 4) Μιχαήλ Δόντης, 5) 
Δημήτριος Μανωλάκης και 6) Παναγιώτης Λαμπρινός,  δήλωσαν ότι:  
Eγκρίνουμε την εισήγηση και επιπλέον προτείνουμε στην απόφαση να συμπεριληφθούν και οι επιχειρήσεις οι οποίες ναι 
μεν δεν ανεστάλη ο ΚΑΔ αλλά όμως ο τζίρος είναι δραστικά μειωμένος.  
 
Ο κ. Κορδώσης Χρήστος δήλωσε: Να ισχύσει η απαλλαγή από τα τέλη έως 31-12-20 τουλάχιστον. Να ενημερωθούν όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι άμεσα ώστε να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή. 
 
Ο κ. Μάριος Ασημακόπουλος δήλωσε: Εγκρίνουμε την εισήγηση και επιπλέον προτείνουμε στην απόφαση να 
συμπεριληφθούν και οι επιχειρήσεις οι οποίες ναι μεν δεν απεστάλη ο ΚΑΔ αλλά όμως ο τζίρος είναι δραστικά μειωμένος. 
Χρονική παράταση της απαλλαγής και επιπλέον μείωση των ποσών.  
 
Η κα Τζέκου Παρασκευή  δήλωσε ότι υπερψηφίζουμε τα προτεινόμενα μέτρα για την ανακούφιση των 
αυτοαπασχολούμενων , θεωρούμε όμως πως δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες. Έχουμε καταθέσει πρόταση στο 
Δ.Σ. στις 13/4 η οποία ζητάμε να ληφθεί υπόψη. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την αριθμ. 192/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, μετά από τις 
τοποθετήσεις και την ψηφοφορία  των συμμετεχόντων στην δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση, που στάλθηκαν με 
ηλεκτρονικό τρόπο, sms  και τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και αφού έλαβε υπόψη 
την Π.Ν.Π. με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 
και της ανάγκης περιορισμού διάδοσής του» (ΦΕΚ 75/τ.Α/30-3-2020) και τις διατάξεις των Ν. 3463/2006, 3852/2010 και 
4555/2018  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
(με είκοσι έξι  (26) θετικές ψήφους των κ.κ. 1) Σπυρίδωνα Ζαχαριά, 2) Θεμιστοκλή Κουτσογκίλα, 3) Κωνσταντίνα 
Κόλλια, 4) Δημητρίου Μπίτζιου, 5) Σωτηρίου Παπαδημητρίου, 6) Παναγιώτη Καρσιώτη, 7) Γεωργίου Πούρου, 8)  
Σταύρου Κεφάλα, 9) Ανδρέα Ζώγκου, 10) Ιωάννη Καρασάββα, 11) Ευάγγελου Παπαϊωάννου, 12) Γεωργίου Πιέτρη, 
13) Χρήστου  Κορδώση, 14) Τιμολέων Πιέτρη, 15) Μάριου Ασημακόπουλου, 16) Ιωάννη Γκερζελή, 17) Σπυρίδωνα 
Πλατή, 18) Αντωνίου Κυριαζή, 19) Νικόλαου Σταυρέλη, 20) Γεωργίας Στριμενοπούλου, 21) Γεώργιου Μουρούτσου, 
22) Μιχαήλ Δόντη, 23) Δημήτριου Μανωλάκη, 24) Μαρίνου Κονδύλη, 25) Παναγιώτη Λαμπρινού και 26) Παρασκευής 
Τζέκου) 
-- Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1.- Αλέξανδρος Πνευματικός, 2.– Χρήστος Μελέτης, 3.- Κωνσταντίνα Λύτρα- 
Ανδρουτσοπούλου, 4.- Βασίλειος Ταγαράς, 5.- Ηλίας Μπουρσέ  και  6.-Μαρίνα Ραντίτσα-Βασιλάκου, απέχουν 
 
Tην απαλλαγή των επιχειρήσεων με Κ.Α.Δ.  που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών κι οι οποίες διακόπτουν ή 
περιορίζουν προσωρινά την λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID -19 και 
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δεν κάνουν χρήση παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του από 24-9/20-10-1958 β.δ. (Α΄171) , 
από τα  τέλη παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου, για το χρονικό διάστημα εφαρμογής των μέτρων αποτροπής διάδοσης 
του κορωνοϊού  COVID -19.  
 
   Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει. 

                  Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11 / 73 / 2020 
               

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ  
        ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Κόρινθος, 13- 05 - 2020 
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
 

Αντώνιος Κυριαζής 
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