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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 14ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.
Στην Πτολεμαΐδα σήμερα 22-07-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 το Δημοτικό
Συμβούλιο συνήλθε δια ζώσης ( κεκλεισμένων των θυρών ) σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 74 του Ν. 4555/18, της υπ’ αριθ. ΚΥΑ 30612/16-5-20, της ΚΥΑ 32009/23-5-20 καθώς
και την 163/29-5-2020 εγκυκλίους του Υπ Εσωτερικών, στο Δημοτικό Κατάστημα μετά την
υπ. αριθμ. 14301/16-7-2020 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ιωάννη Χαρακτσή η οποία
επιδόθηκε στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. Δήμαρχο, και
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 στην οποία πρόσκληση
περιεχόταν τα παρακάτω θέματα:
………………………………………………………………………………………………………….
Απαλλαγή ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού για επιχειρήσεις που έχουν
διακόψει την δραστηριότητά τους λόγω covid-19 και μη χρέωση δημοτικών χώρων για τη
διοργάνωση εκδηλώσεων.
……………………………………………………………………………………………………………
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Χαρακτσής Ιωάννης
2. Ορφανίδης Δημήτρης
3. Καϊδου Άννα
4. Καρακασίδης Δημήτρης
5. Λόφτσαλης Αναστάσιος
6. Κεσκερίδης Χρήστος
7. Αντωνιάδου Μαρία
8. Τσεχελίδης Δημήτρης
9. Κάλφας Παναγιώτης
10. Σιδηρόπουλος Κοσμάς
11. Αντωνιάδης Κυριάκος
12. Πράπα Αναστασία
13. Φουρκιώτης Νικόλαος
14. Τερζοπούλου Αθηνά
15. Μίχος Κωνσταντίνος
16. Σίσσιος Μιχάλης
17. Ταϊρίδης Χρύσανθος
18. Δίκας Ιωάννης
19. Τσάγια Ειρήνη
20. Μπίγγας Στέφανος
21. Κωτσίδης Στέφανος
22. Κοκκινίδης Ευστάθιος
23. Μαυρίδου Μάρθα
24. Σολαχίδου Βασιλική
25. Μωυσιάδης Στυλιανός
26. Καραβασίλης Ιωάννης
27. Σπόντης Δημήτριος
28. Σεβαστού Ζαφειρούλα

1.
2.
3.
4.

Τραχανάς Δημήτρης
Τουρτούρης Αθανάσιος
Παπαχρήστου Αναστάσιος
Ανδρονικίδου Ιωάννα
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29. Χόλμπα Αντωνία
O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
………………………………………………………………………………………………
Ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Πλακεντάς ήταν παρών
………………………………………………………………………………………………
Οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων ,Ασβεστόπετρας και Μαυροπηγής προσκλήθηκαν και
παρίσταντο στη συνεδρίαση .
……………………………………………………………………………………….
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον Αντιδήμαρχο κ. Δημήτρη Ορφανίδη ο
οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής :
Σύμφωνα με την από 20/3/2020 πράξη νομοθετικού περιεχομένου και σχετικά με
κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη
διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης: «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.»
Ως εκ τούτου προτείνεται η απαλλαγή ανταποδοτικών τελών για τις πληγείσες επιχειρήσεις
για διάστημα τριών μηνών.
Όλοι οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις που έχουν διακόψει την δραστηριότητά τους
υποχρεωτικά λόγω της πανδημίας του κορωνοϊου, μπορούν να καταθέτουν τα αιτήματα τους
στο link http://9067.elocalgovernments.gr/private/sso.php το οποίο θα είναι προσβάσιμο και
από το ptolemaida.gr. Σε αυτό θα εισέρχονται κάνοντας χρήση των κωδικών taxisnet. Για να
έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία μείωσης των δημοτικών τελών θα πρέπει μπαίνοντας στην
διαδικτυακή εφαρμογή να επιλέγουν : TMHMA ΕΣΟΔΩΝ και στην συνέχεια ΑΙΤΗΜΑ
ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ. Συμπληρώνουν απαραιτήτως 1) τον ΚΑΔ
δραστηριότητας και αν ανήκουν σε αυτούς που προβλέπονται από τις ΠΝΠ και 2) τον αριθμό
μετρητή ρεύματος ώστε να ενημερωθεί στη συνέχεια ο αντίστοιχος πάροχος ηλεκτρικής
ενέργειας και να υπάρξει η απαλλαγή στους επόμενους λογαριασμούς.»
Επίσης στην από 5-6-2020 εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικ/κων Υπηρεσιών, προτείνονται τα
εξής:
«Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας με την από 4-6-2020 επιστολή της προς όλους τους
δήμους της χώρας, προτρέπει «με δεδομένο το νέο σκηνικό που έχει διαμορφωθεί στα
πολιτιστικά δρώμενα των δήμων λογω της πανδημίας του COVID -19 , την μη χρέωση χρήσης
δημοτικών χώρων για την διοργάνωση εκδηλώσεων των οποίων η βιωσιμότητα είναι
προδήλως μη βιώσιμη.»
Ως εκ τούτου προτείνεται για το διάστημα από 1-7-2020 έως 31-8-2020, η χρήση των
δημοτικών χώρων όπως: κεντρική πλατεία, παλαιό πάρκο, χώρος λαϊκής αγοράς και πάρκου
εκτάκτων αναγκών να διατίθενται για την διοργάνωση εκδηλώσεων από Συλλόγους χωρίς
χρέωση.
Παρακαλώ για την λήψη σχετικής απόφασης.»
Η παραπάνω εισήγηση υιοθετήθηκε με την 116/2020 ΑΟΕ
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται το ΔΣ ν’ αποφασίσει σχετικά.

ΑΔΑ: ΩΝΒΓΩΡ6-ΝΑ6

Αριθμ. απόφ. 98/2020
Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Αντιδημάρχου καθώς και την 116/2020
ΑΟΕ
Αποφασίζει
Εγκρίνει την απαλλαγή των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού, για
επιχειρήσεις που έχουν διακόψει τη δραστηριότητά τους υποχρεωτικά λόγω της πανδημίας
του κορωνοϊού, για τρεις μήνες και .
β) την μη χρέωση χρήσης δημοτικών χώρων για την διοργάνωση εκδηλώσεων των οποίων η
βιωσιμότητα είναι προδήλως μη βιώσιμη, για το διάστημα από 1-7-2020 έως 31-8-2020,
όπως αυτά αναφέρονται παραπάνω.
Η απαλλαγή θα γίνεται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου τους στο link
http://9067.elocalgovernments.gr/private/sso.php το οποίο θα είναι προσβάσιμο και από το
ptolemaida.gr. Σε αυτό θα εισέρχονται κάνοντας χρήση των κωδικών taxisnet.
Για να έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία μείωσης των δημοτικών τελών θα πρέπει μπαίνοντας
στην διαδικτυακή εφαρμογή να επιλέγουν : TMHMA ΕΣΟΔΩΝ και στην συνέχεια ΑΙΤΗΜΑ
ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ. Συμπληρώνουν απαραιτήτως 1) τον ΚΑΔ
δραστηριότητας και αν ανήκουν σε αυτούς που προβλέπονται από τις ΠΝΠ και 2) τον αριθμό
μετρητή ρεύματος ώστε να ενημερωθεί στη συνέχεια ο αντίστοιχος πάροχος ηλεκτρικής
ενέργειας και να υπάρξει η απαλλαγή στους επόμενους λογαριασμούς.»
Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμ. 98/2020
………………………………………………………………………………………………
Επ ’αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται
Ο Δήμαρχος
Τα Μέλη
Παναγιώτης Πλακεντάς
Χαρακτσής Ιωάννης
Ορφανίδης Δημήτρης
Καϊδου Άννα
Καρακασίδης Δημήτρης
Λόφτσαλης Αναστάσιος
Κεσκερίδης Χρήστος
Αντωνιάδου Μαρία
Τσεχελίδης Δημήτρης
Κάλφας Παναγιώτης
Σιδηρόπουλος Κοσμάς
Αντωνιάδης Κυριάκος
Πράπα Αναστασία
Φουρκιώτης Νικόλαος
Τερζοπούλου Αθηνά
Μίχος Κωνσταντίνος
Σίσσιος Μιχάλης
Ταϊρίδης Χρύσανθος
Δίκας Ιωάννης
Τσάγια Ειρήνη
Μπίγγας Στέφανος
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Πτολεμαΐδα
Ο Πρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου

Χαρακτσής Ιωάννης

Κωτσίδης Στέφανος
Κοκκινίδης Ευστάθιος
Μαυρίδου Μάρθα
Σολαχίδου Βασιλική
Μωυσιάδης Στυλιανός
Καραβασίλης Ιωάννης
Σπόντης Δημήτριος
Σεβαστού Ζαφειρούλα
Χόλμπα Αντωνία

