
 

 
 

   
  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
∆ΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Πρακτικού  5/2020   Συνεδρίασης οικονοµικής Επιτροπής . 

Στην Φιλιππιάδα σήµερα στις 23  του µηνός  Μαρτίου  του έτους 2020 ηµέρα 
∆ευτέρα    και ώρα 10,00  η Οικονοµική Επιτροπή   συνήλθε σε δια 

περιφοράς   Συνεδρίαση  σύμφωνα με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 

67 παρ.5 και 167 παρ.1 του ν. 3852/2010 (Π.Ν.Π11-3-2020 ,55 φύλλο εφημερίδας 

Κυβερνήσεως) στο ∆ηµοτικό Γραφείο ύστερα από την αρίθµ.3480/18-03-2020 
πρόσκληση του Προέδρου που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη της 
Επιτροπής   για την   λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης.  
 
ΘΕΜΑ: Παράταση εξόφλησης Δημοτικών τελών . 

        

   
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο  7 
µελών ήταν.  
    Π   Α   Ρ  Ο   Ν    Τ   Ε   Σ                                 Α   Π   Ο   Ν   Τ   Ε   Σ 
1. Νικόλαος Καλαντζής  ως Πρόεδρος  της Επιτροπής                                                                       

2. Βασίλειος  Παπαβασιλείου  ως Τακτικό μέλος                            

3. Απόστολος Τάσσης              ./.       ./.         ./.                                Κ α ν έ ν α ς                    

4. Ευάγγελος Φίντζος              ./.       ./.        ./. 

5. Μαρία Γάλλιου                    ./.       ./.        ./. 

6. Βασίλειος Ζάβαλης             ./.       ./.        ./. 

7. Δημήτριος Γιολδάσης         ./.       ./.        ./. 

         

           

Στην Συνεδρίαση  παραβρέθηκε και ο Βασίλειος Αθανασόπουλος Υπάλληλος του 
∆ήµου    για την τήρηση των πρακτικών . 
ΘΕΜΑ        3ο  
Αριθµός Απόφασης     32/2020 
  Για  το    θέμα αυτό  της  ημερήσιας  διάταξης  ο  Πρόεδρος  της  Οικονομικής  

Επιτροπής     έθεσε υπ΄ υπόψη  των μελών    την  ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ – ΦΕΚ Τεύχος A55/11.03.2020 Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωναιού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού 

της διάδοσής του. 

Βάσει των διατάξεων των άρθρων 2 και 10 της ανωτέρω  ΠΝΠ   , προβλέπεται η 

δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας καταβολής οφειλών, παράτασης της προθεσμίας 

καταβολής δόσεων ρύθμισης ή τμηματικής διευκόλυνσης καταβολής οφειλών, καθώς και η 

αναστολή καταβολής χρεών προς Δ.Ο.Υ., Δήμους και των Ν.Π.Δ.Δ. τους, για τις επιχειρήσεις 

που επλήγησαν οικονομικά από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19. 

Προτείνω την παράταση  εξόφλησης όλων των οφειλών που καταβάλλονται υπέρ του 

Δήμου Ζηρού   από τους  πολίτες   που αδυνατούν να εξοφλήσουν  αυτές    εξ αποστάσεως 



 

 
 

   
  

 

(π.χ. με ηλεκτρονικά μέσα), για όσο διάστημα θα εφαρμόζονται τα περιοριστικά μέτρα  χωρίς    

να  επιβαρυνθούν με τυχόν προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που θα προκύψουν   και 

κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά : 

Τα μέλη της οικονομική επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη : 

- Την ΠΝΠ – ΦΕΚ Τεύχος A55/11.03.2020 

- Το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 Αρμοδιότητες 

οικονομικής επιτροπής δήμων και περιφερειών 

- Την περιληπτική εισήγηση των  θεμάτων της ημερήσιας  διάταξης που διανεμήθηκε στα 

μέλη της επιτροπής μαζί με τη  πρόσκληση , με την παράκληση να εκφράσουν την γνώμη 

τους για κάθε θέμα ξεχωριστά,  

- Την θετική και ομόφωνη  έγγραφη άποψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής  για 

όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης  

 

Α π ο φ α σ ί σ θ η κ ε       Ο μ ό φ ω ν α 

 

  Δύνεται η δυνατότητα στους κατοίκους του Δήμου Ζηρού  (δημότες  ή μη)  που 

αδυνατούν να εξοφλήσουν τις οφειλές τους εξ αποστάσεως (π.χ. με ηλεκτρονικά μέσα),   

παράτασης της προθεσμίας καταβολής οφειλών, παράτασης της προθεσμίας καταβολής δόσεων 

ρύθμισης , τμηματικής διευκόλυνσης καταβολής οφειλών   χωρίς να  επιβαρυνθούν με τυχόν 

προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που θα προκύψουν για όσο διάστημα εφαρμόζονται 

τα περιοριστικά μέτρα . 

          Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη εφαρμογή των ανωτέρω πρόκειται να καθοριστεί στο 

προσεχές διάστημα με Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.  

  

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως : 

  

Ο Πρόεδρος    

Νικόλαος Καλαντζής                                               Τα μέλη  

                                                                  Βασίλειος  Παπαβασιλείου                  

                                                                  Απόστολος Τάσσης  

                                                                  Ευάγγελος Φίντζος   

                                                                  Δημήτριος Γιολδάσης 

                                                                  Βασίλειος Ζάβαλης 

                                                                  Μαρία Γάλλιου 

                                                                    

   

Α Κ Ρ Ι  Β Ε Σ    Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Ο  Πρόεδρος  της Επιτροπής 

 

Νικόλαος Καλαντζής 

  

 


