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Αξιότιμε κύριε Βαλλή 
 
Σε συνέχεια ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 
 
Αδιαμφισβήτητα,  η πανδημία του COVID-19 αποτελεί μια πρωτόγνωρη εξέλιξη με 
πρωτοφανείς, λόγω της έκτασης και του μεγέθους,  συνέπειες που άπτονται, πέραν της 
δημόσιας υγείας, της ομαλής κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας σε παγκόσμια 
κλίμακα. 
 
Τα δημοτικά τέλη, αποτελούν θεσμοθετημένους πόρους της τοπικής αυτοδιοίκησης, 
βεβαίωση και η είσπραξη των οποίων αποτελεί υποχρέωση τόσο για τη Δημοτική Αρχή όσο 
και για τα υπηρεσιακά στελέχη που, λόγω θέσεως, έχουν επιφορτιστεί με το συγκεκριμένο 
καθήκον. 
Το κράτος, ανταποκρινόμενο στην ιδιάζουσα κατάσταση που δημιουργήθηκε λόγω της 
πανδημίας, με την ΠΝΠ της 20/03/2020, θεσμοθέτησε, υπό προϋποθέσεις, την δυνατότητα 
άσκησης της διακριτικής ευχέρειας των δημοτικών συμβουλίων  όσον αφορά στην 
απαλλαγή επιχειρήσεων υπό τις εξής προϋποθέσεις: 
 Η δυνητική απαλλαγή αφορά αποκλειστικά στο τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου, 

του οποίου, λόγω των μέτρων περιορισμού της πανδημίας δεν γίνεται χρήση, καθώς 
και του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού. 

 Η δυνητική απαλλαγή, αφορά αποκλειστικά επιχειρήσεις που διέκοψαν ή περιόρισαν 
υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του 
κορωνοϊού. 
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 Η δυνητική απαλλαγή αφορά αποκλειστικά το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι 
περιορισμοί των υποχρεωτικών μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του COVID-
19. 

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου, άμεσα, τόσο με την με αριθμό 71/2020 Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, όσο και με την με αριθμό 68/2020 Απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου, με την οποία επικυρώθηκε η Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
εκφράζοντας την πολιτική θέση της Δημοτικής Αρχής να στηριχθούν τόσο οι πληττόμενοι 
πολίτες όσο και οι επιχειρήσεις, εντός του θεσμικού πλαισίου που καθορίστηκε από τις 
διατάξεις της ΠΝΠ της 20/03/2020. 
Σύμφωνα με την ανωτέρω Απόφαση εγκρίθηκε: 

1. Η απαλλαγή καταβολής τελών και καθαριότητας και φωτισμού, για τις επιχειρήσεις 
που διέκοψαν την λειτουργία τους, εξαιτίας του COVID-19, για το χρονικό διάστημα 
που ισχύουν οι περιορισμοί, ενώ παράλληλα προβλέπεται ότι θα υπάρξει 
συμψηφισμός με μελλοντικές απαιτήσεις δημοτικών τελών, σε περίπτωση που 
υπήρξε καταβολή τους για το διάστημα απαλλαγής. 

2. Η απαλλαγή καταβολής τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων, όχι μόνο  για τις 
επιχειρήσεις που διέκοψαν την λειτουργία τους, εξαιτίας του COVID-19, και δεν 
κάνουν χρήση αυτού, για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί, αλλά 
αποφασίστηκε και η μείωση των τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων της 
Κοινότητας Σαμίων από 25 €/τ.μ. σε 20 €/τ.μ.  Παράλληλα προβλέπεται ότι θα υπάρξει 
συμψηφισμός με μελλοντικές απαιτήσεις δημοτικών τελών, σε περίπτωση που 
υπήρξε καταβολή τους για το διάστημα απαλλαγής. 

3. Η απαλλαγή καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο 
και Απρίλιο 2020 για τις επιχειρήσεις εκείνες που μίσθωναν δημοτικά ακίνητα, κατά 
παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων περί μισθώσεων. Το συγκεκριμένο ευεργετικό 
μέτρο, επεκτείνεται και εφαρμόζεται, από το Δήμο Ανατολικής Σάμου, ανάλογα με 
τις ρυθμίσεις του αρμόδιου Υπουργείου. 

4. Η παράταση καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών, (για το διάστημα από 11/03/2020 – 
30/04/2021), προς το Δήμο έως 31/08/2020, για τις επιχειρήσεις εκείνες που έχουν τεθεί 
σε αναστολή, είτε έχει απαγορευθεί η λειτουργίας τους, από δημόσια αρχή, λόγω των 
περιοριστικών μέτρων για την καταπολέμηση του covid-19. 

5. Η παράταση καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής 
καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, προς το Δήμο έως 31/08/2020, για τις επιχειρήσεις 
εκείνες που έχουν τεθεί σε αναστολή, είτε έχει απαγορευθεί η λειτουργίας τους, από 
δημόσια αρχή, λόγω των περιοριστικών μέτρων για την καταπολέμηση του covid-19. 

6. Η αναστολή είσπραξης, έως και 31/08/2020 βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών, 
κατά τις 11/03/2020, προς το Δήμο, για τις επιχειρήσεις εκείνες που έχουν τεθεί σε 
αναστολή, είτε έχει απαγορευθεί η λειτουργίας τους, από δημόσια αρχή, λόγω των 
περιοριστικών μέτρων για την καταπολέμηση του covid-19. 



7. Η παράταση της προθεσμίας καταβολής των τελών παρεπιδημούντων και 
ακαθαρίστων εσόδων, για λογαριασμούς που έληγαν στο διάστημα 11/03/2020 – 
30/04/2020, έως 31/08/2020. Εξετάστηκε η δυνατότητα μειώσεως των συγκεκριμένων 
τελών, αλλά το νομοθετικό πλαίσιο δεν παρείχε την συγκεκριμένη δυνατότητα στα 
συλλογικά όργανα του Δήμου. 

8. Η απαλλαγή καταβολής τροφείων των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, εκ 
μέρους των υπόχρεων, για όσο διάστημα έχει ανασταλεί λόγω της πανδημίας. 

 Τα ανωτέρω γνωστοποιήθηκαν στο κοινό μέσω δελτίου τύπου, προκειμένου να 
ενημερωθούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις. 
Ακολούθησε η συμμετοχή του Δήμου Σάμου στην διαδικτυακή πλατφόρμα της ΚΕΔΕ, που 
δημιουργήθηκε για την «Απαλλαγή και Μείωση Δημοτικών Τελών ή Κοινοχρήστων Χώρων» 
στο gov HUB. 
Ειρήσθω εν παρόδω, σας γνωρίζουμε ότι ακόμη και σήμερα, μετά την παρέλευση ενός και 
πλέον έτους από την έναρξη των περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας, ο Δήμος 
Ανατολικής Σάμου, μαζί με το Δήμο Δυτικής Λέσβου, είναι οι μοναδικοί δήμοι της 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που συμμετέχουν στην συγκεκριμένη πλατφόρμα δίνοντας 
την ευκαιρία στις πληττόμενες επιχειρήσεις να αιτηθούν την εφαρμογή των ευεργετικών 
μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί εύκολα, άμεσα και χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία 
των επιχειρηματιών στις υπηρεσίες του Δήμου. 
 
Επισημαίνεται η ανάγκη λήψης σύννομων κανονιστικών αποφάσεων από τα συλλογικά 
όργανα της αυτοδιοίκησης, διότι εάν αυτές δεν ερίζουν σε συγκεκριμένες διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας πάσχουν, δεν επικυρώνεται η νομιμότητά τους από τις υπερκείμενες 
εποπτικές κρατικές αρχές και ως εκ τούτου θεωρούνται ως ουδέποτε ληφθείσες. 
Συνεπώς τυχόν αποφάσεις συλλογικών οργάνων του Δήμου, οι οποίες σε ένα επίπεδο θα 
μπορούσαν να θεωρηθούν ότι «ικανοποιούν» αρχικά το κοινό αίσθημα, αλλά επί της ουσίας 
δεν προσφέρουν κάτι αφού στερούμενες νομικής βάσης, θα θεωρηθούν ως ανυπόστατες. 
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν μπορούν να υπάρξουν μειώσεις στα τέλη 
καθαριότητας, φωτισμού και ύδρευσης αποχέτευσης, τα οποία αναφέρονται σε καθαρά 
ανταποδοτικές υπηρεσίες, με την επίκληση της πανδημίας. 
Βούληση της Δημοτικής Αρχής είναι να επανεξεταστεί η δυνατότητα μείωσης των 
συγκεκριμένων τελών, αποκλειστικά υπό το πρίσμα του ύψους της δαπάνης που απαιτείται 
για την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών.  
Στην περίπτωση που υπάρξει οποιοδήποτε δυνατότητα των συγκεκριμένων τελών, θα 
υπάρξει σχετική υπηρεσιακή εισήγηση προς τα συλλογικά όργανα του Δήμου. 
Το αίτημα μείωσης του ύψους των λογαριασμών ύδρευσης/αποχέτευσης για την Κοινότητα 
Κοκκαρίου, δυστυχώς δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί, διότι δεν παρέχεται από την 
κείμενη νομοθεσία η δυνατότητα αναδρομικής μείωσης αυτών. 
 



Ευκαιρίας δοθείσης, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η παρούσα Δημοτική Αρχή θεωρεί 
ότι η τόνωση και στήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, αποτελεί ένα από τους 
βασικούς πυλώνες για την περαιτέρω αναπτυξιακή πορεία του τόπου και στα πλαίσια αυτά, 
μέσω της διαδικασίας επικαιροποίησης των δαπανών για τις παρεχόμενες από το Δήμο 
υπηρεσίες, οι επισημάνσεις σας θα ληφθούν σοβαρά υπόψη και θα εξεταστούν όλες οι 
δυνατότητες περιορισμού των επιβαρύνσεων, τός των πολιτών όσων και των επιχειρήσεων.  
  
  

Με Εκτίμηση 
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