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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ
15ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
της 29ης Ιουνίου 2020

Στο Δημαρχιακό Κατάστημα Γαλατσίου σήμερα, 29 Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο
Γαλατσίου πραγματοποίησε δημόσια συνεδρίαση «δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών» σύμφωνα με την Εγκύκλιο 40 με Α.Π.
20930/31.03.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και
λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικό έγγραφο 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ.),
ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου με αριθ. πρωτ. 13013/25.06.2020, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του
Δημαρχιακού Καταστήματος και επιδόθηκε με email σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, αφού σε συνολικό αριθμό 33 μελών παραβρέθηκαν είκοσι εφτά (27) μέλη.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ΡΩΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΕΠΙΔΑ – ΝΤΑΓΛΑ ΣΟΦΙΑ
ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΡΡΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
σΣΚΛΗΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΡΟΠΟΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΖΗΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΜΑΡΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΟΣ)
ΔΕΡΕΔΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΠΑΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

12. ΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
13. ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
14. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΓΑΜΕΜΩΝ (ΜΕΜΟΣ)
15. ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
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πΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ
ΜΠΑΚΑΛΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑ
ΚΚΑΖΑΓΛΗ ΝΑΤΑΣΑ
δΑΡΓΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
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ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΩΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

24. ΙΜΠΡΙΑΛΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
25. ΣΑΠΟΥΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΓΓΕΛΙΚΑ)
26. ΖΕΡΒΑ-ΓΚΙΟΥΡΤΖΙΑΝ ΕΛΕΝΗ
27. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Πρόεδρος Δ.Σ.
Αντιπρόεδρος Δ.Σ., η οποία αποχώρησε μετά την ψήφιση του 11 ου
θέματος Η.Δ.
Γραμματέας Δ.Σ.
Αντιδήμαρχος
Αντιδήμαρχος, ο οποίος προσήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης
του 2ου θέματος Η.Δ.
Αντιδήμαρχος
Αντιδήμαρχος
Αντιδήμαρχος
Δημοτικός Σύμβουλος
Δημοτικός Σύμβουλος
Δημοτικός Σύμβουλος, ο οποίος προσήλθε κατά τη διάρκεια της
συζήτησης του 12ου θέματος Η.Δ.
Δημοτικός Σύμβουλος
Δημοτικός Σύμβουλος
Δημοτικός Σύμβουλος, ο οποίος αποχώρησε κατά τη διάρκεια της
συζήτησης του 17ου θέματος Η.Δ.
Δημοτικός Σύμβουλος ο οποίος προσήλθε κατά τη διάρκεια της
συζήτησης του 8ου θέματος Η.Δ.
Δημοτική Σύμβουλος
Δημοτική Σύμβουλος
Δημοτική Σύμβουλος
Δημοτικός Σύμβουλος ο οποίος προσήλθε κατά τη διάρκεια της
συζήτησης του 21ου θέματος Η.Δ.
Δημοτικός Σύμβουλος
Δημοτικός Σύμβουλος
Δημοτικός Σύμβουλος
Δημοτικός Σύμβουλος ο οποίος προσήλθε κατά τη διάρκεια της
συζήτησης του 2ου θέματος Η.Δ.
Δημοτικός Σύμβουλος
Δημοτική Σύμβουλος
Δημοτική Σύμβουλος, η οποία αποχώρησε κατά τη διάρκεια της
συζήτησης του 12ου θέματος Η.Δ.
Δημοτικός Σύμβουλος

Απουσίασαν, παρόλο που νόμιμα προσκλήθηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Πρωτονοτάριος Εμμανουήλ, Σπηλιοπούλου –
Χρυσάγη Κωνσταντίνα, Παναγιωτακοπούλου Ασπασία, Κιτσίνη Γεωργία, Μπούρα Χριστίνα και Μαγκανάρης Πέτρος.
Επίσης παραβρέθηκαν οι υπάλληλοι κ.κ. Ζήκου Χριστίνα (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – Τμήμα Τεχνικών Μελετών & Έργων),
(Χρυσάφης Θωμάς (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – Τμήμα Τεχνικών Μελετών & Έργων) και Φραγκουλοπούλου Μαρία
(Κλητήρας).
Παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος και η γραμματέας – Δημοτική υπάλληλος κ. Καρούση Ειρήνη.
Αφού άρχισε η συνεδρίαση συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ: 24ο της Ημερήσιας Διάταξης
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«Αίτηση της Πανελλήνιας Ένωσης Αναγνωρισμένων Σχολών Χορού για απαλλαγή των επιχειρήσεων από
Δημοτικά Τέλη και Δημοτικό Φόρο».

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ.: 133/2020
Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη του Σώματος το αριθ.
πρωτ. 9636/15-05-2020 έγγραφο του κ. Δημάρχου, (Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Εσόδων &
Περιουσίας), το οποίο έχει ως εξής:
Σας διαβιβάζουμε την από 4/5/2020 με αριθ. πρωτ. 8925 αίτηση της Πανελλήνιας Ένωσης
Αναγνωρισμένων Σχολών Χορού με την οποία ζητά την απαλλαγή από Δημοτικά Τέλη και Δημοτικό Φόρο
των επιχειρήσεων, των οποίων η λειτουργία έχει απαγορευτεί ύστερα από
αποφάσεις της
Κυβέρνησης(ΦΕΚ 783/Β’/2020, ΦΕΚ 956/Β’/2020 και ΦΕΚ 1293/Β’/2020.) λόγω των μέτρων αποτροπής
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 , για όσο χρονικό διάστημα βρίσκονται σε υποχρεωτική
απαγόρευση λειτουργίας και με αναδρομική ισχύ από 11/3/2020. Η Πανελλήνια Ένωση Αναγνωρισμένων
Σχολών Χορού ζητά την απαλλαγή από Δημοτικά Τέλη και Δημοτικό Φόρο των επιχειρήσεων επικαλούμενη
τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 37 της από 20-03-2020 Π.Ν.Π.(ΦΕΚ 68/Α’/20-03-2020)
σύμφωνα με την οποία « με απόφαση του 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 παρ.
1 του άρθρου 1 του ν.25/1975(Α’ 74), 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 ». Επίσης αναφέρει στην αίτηση της τις
ιδιαιτερότητες ως προς τον τρόπο λειτουργίας των σχολών χορού και συγκεκριμένα τη μεγάλη επιφάνεια
των χώρων στέγασης που προβλέπεται από το νομικό πλαίσιο (Ν.1158/81, Π.Δ.457/83 και Ν.1348/83) για
την χορήγηση άδειας λειτουργίας καθώς και τον περιορισμένο χρόνο λειτουργίας τους μέσα στο έτος (από
το μήνα Οκτώβριο έως το μήνα Ιούνιο).
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως λάβετε απόφαση για την απαλλαγή ή μη από
τα Δημοτικά Τέλη και Δημοτικό Φόρο των επιχειρήσεων και συγκεκριμένα των σχολών χορού, που
βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας, των οποίων η λειτουργία έχει απαγορευτεί λόγω
των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 , για όσο χρονικό διάστημα βρίσκονται
σε υποχρεωτική απαγόρευση λειτουργίας και με αναδρομική ισχύ από 11/3/2020.

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Μετά από συζήτηση και έχοντας υπόψη τα παραπάνω. Μειοψηφούντων των κ.κ. Χαραλαμπίδη, Οικονόμου
και Ιμπριάλου οι οποίοι καταψηφίζουν.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία
Απορρίπτει την αίτηση της Πανελλήνιας Ένωσης Αναγνωρισμένων Σχολών Χορού για απαλλαγή των
Δημοτικών Τελών, που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας, των οποίων η λειτουργία
έχει απαγορευτεί λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 , για όσο χρονικό
διάστημα βρίσκονται σε υποχρεωτική απαγόρευση λειτουργίας και με αναδρομική ισχύ από 11/3/2020.
……….......................................................
Ακριβές Απόσπασμα
Γαλάτσι, 30-06-2020
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ

