
Συνεδρίαση :  11/2020 Τετάρτη  18 / 03 / 2020 ΑΠΟΦΑΣΗ   114/2020 

Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής   1

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   11/2020 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   114/2020 

 
 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 18η  Μαρτίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, 

συνέρχεται στην 11η/2020 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά 

την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9887/13-3-2020 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα 

με το νόμο.  
 

Η συνεδρίαση, σε εφαρμογή της πράξης νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού covid-19 και της 
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/11-3-2020/τ. Α), πραγματοποιείται με 
τηλεδιάσκεψη και συμμετέχουν ο κ. Φάβας Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, Πρόεδρος  
της  Οικονομικής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη του Σώματος οι κ.κ. 1) Ζαφειρόπουλος 
Ιωάννης, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Μαρινάκης Σαράντος, 4) Μπάκας Ιωάννης, 5) 
Μπασακίδης Νικόλαος και 6) Τζαμουράνης Βασίλειος. 

 

Δεν συμμετέχουν αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Αλειφέρη Καραθανάση 

Ελένη και 2) Πολίτης Δημήτριος. 

 

Στη συνεδρίαση συμμετέχουν επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

κ.κ. Δρούγας Παντελής και  Αγγελής Αναστάσιος, αναπληρώνοντας τα τακτικά μέλη κ.κ. 

Πολίτη Δημήτριο και Αλιφέρη Καραθανάση Ελένη,  αντίστοιχα.   

 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης ο Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων: Άριος κ. 

Κωστόπουλος Γρηγόριος, Αρφαρών κ. Ματθαίος Αριστοτέλης, Θουρίας κ. Κυριακόπουλος 

Κων/νος και Καλαμάτας κ. Λύρας Παναγιώτης, επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν 

θέματα που αφορούν στις εν λόγω Κοινότητες, οι οποίοι δεν συμμετέχουν στη συνεδρίαση.  

 

Επίσης στη συνεδρίαση συμμετέχουν ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΑΝΟΙΧΤΟΣ 

ΔΗΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» κ. Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος, καθώς και το 
αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αθανασόπουλος Κων/νος.  

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης.   
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Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος προτείνει και το Σώμα ομόφωνα αποδέχεται τη συζήτηση του 

εκτός ημερησίας διάταξης θέματος του οποίου ζητείται η συζήτηση και η λήψη απόφασης 

στην παρούσα συνεδρίαση, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του, με τίτλο : 

Δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού και 
ελάφρυνσης των πληγεισών επιχειρήσεων. 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 19/3/2020 γραπτή εισήγησή του 
ως Αντιδημάρχου Οικονομίας – Οικονομικών & Δημοτικής Περιουσίας και η οποία έχει 
αναλυτικά ως εξής: 

 

 

ΘΕΜΑ :   ΔΕΣΜΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ  ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΚΑΙ 

ΕΛΑΦΡΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΙΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

Σύμφωνα με την με αρ.πρωτ.18200/13-3-2020 εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 

Τ.Α και Αναπτυξιακής Πολιτικής, η οποία δεικνύει την εφαρμογή των άρθρων 2 και 10 της 

ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού διάδοσής του»,  προβλέπεται στην παρ.1 

του άρθρου 2,η δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας καταβολής οφειλών, δόσεων 

ρύθμισης και τμηματικής καταβολής διευκόλυνσης οφειλών των πληγεισών επιχειρήσεων, 

από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού, προς τη Φορολογική Διοίκηση (ΔΟΥ) , καθώς 

και η αναστολή είσπραξης των οφειλών τους προς αυτή. 

Δεδομένου ότι κατά την παρ΄4 του άρθρου 167 του ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ) «ειδικότερες 

διατάξεις νόμου και οι κατ¨εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσες αποφάσεις περί παράτασης της 

προθεσμίας ή αναστολής της καταβολής χρεών προς το Δημόσιο λόγω εξαιρετικών 

περιστάσεων εφαρμόζονται αναλογικά και για τις οφειλές προς τους Δήμους και τα νομικά 

πρόσωπα αυτών», όταν θα εκδοθεί η απόφαση αυτή θα χωρεί αναλογικής εφαρμογής και 

για τις οφειλές των πληγεισών επιχειρήσεων, όπως αυτές θα προσδιοριστούν σε αυτήν, 

προς τους ΟΤΑ α¨ Βαθμού καθώς και τα νομικά πρόσωπα αυτών. 

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτεθέντα: 

 

     ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 

Α) Την παράταση της προθεσμίας καταβολής οφειλών , δόσεων ρύθμισης και τμηματικής 

καταβολής διευκόλυνσης οφειλών των πληγεισών επιχειρήσεων (σύμφωνα με τους ΚΑΔ που 

έχουν ανακοινωθεί ή και άλλους που θα ανακοινωθούν μελλοντικά), για το χρονικό διάστημα 

από την λήψη της απόφασης μέχρι την 31/7/2020. 

 

Β) Την μηδενική καταβολή είσπραξης οφειλών των ανωτέρω πληγεισών επιχειρήσεων, που 

αφορούν τα τέλη κατάληψης κοινόχρηστων χώρων και τα  τέλη καθαριότητας, για το χρονικό 

διάστημα (αναλογικά) που η κυβέρνηση θα λάβει σχετική απόφαση  οι επιχειρήσεις αυτές να 

παραμείνουν κλειστές.  
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Γ) Την αναστολή είσπραξης οφειλόμενων φόρων και τελών (π.χ τέλος παρεπιδημούντων  

0,5%,  5% κ.λ.π) έως την 31/7/2020.   

 

Δ) Την μηδενική καταβολή αντιτίμου για την κατάληψη θέσης στάθμευσης στα σημεία 

ελεγχόμενης στάθμευσης καθώς και στα parking του Δήμου στον Νέδοντα και την ΚΑΚ έως 

την 31/3/2020. 

 

Ε) Την μηδενική καταβολή τροφείων στους παιδικούς σταθμούς για όσο χρονικό διάστημα 

παραμείνουν κλειστοί. 

 

                                                            Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

                                                                      ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΦΑΒΑΣ 

 
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της την 
εισήγηση του κ. Προέδρου και τις αναφερόμενες σ’ αυτή διατάξεις και εγκυκλίους, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας τη δέσμη μέτρων για την 
αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού και ελάφρυνσης των πληγεισών 
επιχειρήσεων, όπως τα μέτρα αυτά καταγράφονται στην από 19/03/2020 
εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Φάβα Γεωργίου, η οποία αναλυτικά καταχωρούνται 
στο ιστορικό της απόφασης αυτής. 
 
 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο  υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Γεώργιος Φάβας  1. Αγγελής Αναστάσιος 

  2. Δρούγας Παντελής  

  3. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης  

  4. Κοσμόπουλος Βασίλειος  

  5. Μαρινάκης Σαράντος  

  6. Μπάκας Ιωάννης  

  7. Μπασακίδης Νικόλαος 
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  8. Τζαμουράνης Βασίλειος 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 20 Μαρτίου 2020 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΦΑΒΑΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 

 

  


