
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αριθµ. απόφ116/2020 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  10ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 19-6-2020 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από την 
αρ. πρωτ. 11476/12-6-2020 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, 
σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε µε το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει  και κατ’ 
εφαρµογή των υγειονοµικών διατάξεων και ειδικότερα του αρ 12 της ΚΥΑ 30612/16-5-2020 (ΦΕΚ 1869 τ.Β’) 
και του αρ 14 της ΚΥΑ 32009/23-5-2020  (ΦΕΚ 1988 τ.Β’) καθώς και της υπ’αριθµ. εγκ. 163 /33282/29-5-2020 
του ΥΠΕΣ, για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Λήψη απόφασης σχετικά µε την 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. 
………………………………………….…………………………………………………………………………………… 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου Αθηνά Τερζοπουλου 
3. Κυριάκος Αντωνιαδης  
4. Στέφανος Μπιγγας  
5. ∆ηµήτριος Σπόντης  
6. Ευστάθιος Κοκκινιδης  
7. Τσεχελίδης ∆ηµήτριος  
……………………………………………………………………………………….……………….………….………… 
Το τακτικό µέλος κος ∆ηµ. Καρακασίδης δήλωσε κώλυµα και στη θέση του κλήθηκε ο αντικαταστάτης του κος 
Τσεχελίδης. 
Εδώ προσήλθε το αναπληρωµατικο µελος κ. ∆ηµ Τσεχελίδης. 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ.∆ηµ Ορφανιδης, κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης  και εισηγούµενος  το ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα , έθεσε υπόψη των µελών την 
υπ’αριθµ. 9712/25-5-2020 εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας ,στην οποία αναφέρονται τα εξής:  
«Θέµα: Απαλλαγή Ανταποδοτικών Τελών Καθαριότητας και Φωτισµού για επιχειρήσεις που έχουν διακόψει 
την δραστηριότητά τους υποχρεωτικά λόγω της πανδηµίας του κορωνοϊου  
     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. 

ΑΔΑ: Ω7Ψ7ΩΡ6-Δ5Ν



    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 ΕΣΟ∆ΩΝ 
και στην συνέχεια ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ. Συµπληρώνουν απαραιτήτως 1) τον ΚΑ∆ 
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 ∆ήµων 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.» 
 
   Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
 

Αριθµ. απόφ. 116/2020 

 

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε 
 
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροπ/κε και ισχύει 
2. την υπ’αριθµ. 9712/25-5-2020 εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας & την από 5-6-2020 εισήγηση του 
Αντιδηµάρχου Οικ/κων Υπηρεσιών 
    

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  
 

Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο α) την απαλλαγή των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισµού, 
για επιχειρήσεις που έχουν διακόψει τη δραστηριότητά τους υποχρεωτικά λόγω της πανδηµίας του 
κορωνοϊού, 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 απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 116/2020. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

  ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 1.Ζαφειρουλα Σεβαστου 
 2.Κυριάκος Αντωνιαδης 
 3. Στέφανος Μπιγγας 
 4. ∆ηµήτριος Σπόντης 
 5. Ευστάθιος Κοκκινιδης 
 6. Τσεχελίδης ∆ηµήτριος 
 

 

ΑΔΑ: Ω7Ψ7ΩΡ6-Δ5Ν


		2020-06-23T14:02:00+0300
	Athens




