
 ΔΗΜΟΣ  ΕΟΡΔΑΙΑΣ                         Αριθμ. Απόφ.   12/ 2021 
---------------------------------- 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
Από το πρακτικό της 5ης  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  Εορδαίας. 
Στην  Πτολεμαΐδα  σήμερα  26-2-2021  ημέρα  Παρασκευή    και  ώρα  6:00 μ..μ.  το Δημοτικό 
Συμβούλιο  συνήλθε μετά  την  υπ. αριθμ.  3370/22-2-2021 πρόσκληση του Προέδρου κ. 
Ιωάννη Χαρακτσή με Τηλεδιάσκεψη μέσω  e presence.gov.gr σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 67  του Ν. 3852/2010  , όπως αυτό αντικαταστάθηκε  με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της πράξης Νομοθετικού περιεχομένου ,  τις υπ’ 
αριθ. 18318/13-3-20 & 33282/29-5-2020  και αριθ. 40 /20 εγκύκλιους του ΥΠ ΕΣ. , 32009/23-5-
20 , καθώς και την υπ’ αριθ. Απόφαση Δ1α. 63548/7-10-2020 με τα παρακάτω θέματα: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Μέτρα στήριξης για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Εορδαίας και 
πλήγηκαν από τον covid 19  
…………………………………………………………………………………………………………… 
             
        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ    
 

1. Χαρακτσής Ιωάννης 
2. Ορφανίδης Δημήτρης 
3. Καϊδου Άννα 
4. Καρακασίδης Δημήτρης 
5. Κεσκερίδης Χρήστος 
6. Αντωνιάδου Μαρία 
7. Τσεχελίδης Δημήτρης 
8. Κάλφας Παναγιώτης 
9. Πράπα Αναστασία 
10. Φουρκιώτης Νικόλαος 
11. Σιδηρόπουλος Κοσμάς 
12. Τερζοπούλου Αθηνά 
13. Μίχος Κωνσταντίνος 
14. Ταϊρίδης Χρύσανθος 
15. Τσάγια Ειρήνη 
16. Δίκας Ιωάννης  
17. Τραχανάς Δημήτρης 
18. Μπίγγας Στέφανος 
19. Κωτσίδης Στέφανος 
20. Κοκκινίδης Ευστάθιος  
21. Μαυρίδου Μάρθα 
22. Σολαχίδου Βασιλική 
23. Τουρτούρης Αθανάσιος 
24. Μωυσιάδης Στυλιανός 
25. Καραβασίλης Ιωάννης 
26. Σπόντης Δημήτριος 
27. Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
28. Παπαχρήστου Αναστάσιος  
29. Χόλμπα Αντωνία 

 

1. Λόφτσαλης Αναστάσιος  
2. Αντωνιάδης Κυριάκος  
3. Σίσσιος Μιχάλης 
4. Ανδρονικίδου Ιωάννα 
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O   Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
……………………………………………………………………………………………… 
  Ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Πλακεντάς  ήταν παρών    
……………………………………………………………………………………………… 
 Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πτολεμαΐδας παρευρέθηκαν στην Συνεδρίαση. 
……………………………………………………………………………………………. 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον Αντιδήμαρχο κ. Δημήτρη Ορφανίδη ο οποίος 
εισηγούμενος το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου την 
34/2021 Απόφαση Οικονομικής επιτροπής με την οποία εισηγούνται μέτρα στήριξης για τις 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Δήμο μας και επλήγησαν από τον COVID-19 και 
συγκεκριμένα : 
1. Πλήρη απαλλαγή των επιχειρήσεων που διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων 
αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 από την  καταβολή των δημοτικών τελών 
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. 
2. Πλήρης απαλλαγή των επιχειρήσεων που διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων 
αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 από την  καταβολή των τελών 
παραχωρημένων κοινόχρηστων χώρων. 
3. Πλήρη απαλλαγή  των επιχειρήσεων που διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων 
αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 από την  καταβολή του τέλους 0,5% επί 
των ακαθαρίστων εσόδων τους. 
4. Πλήρη απαλλαγή του τέλους παρεπιδημούντων για τα ξενοδοχεία/ καταλύματα για την 
περίοδο εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων. 
5. Κατά την περίοδο εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων, μη επιβολή προσαυξήσεων για όλες 
τις ρυθμισμένες οφειλές οφειλετών του Δήμου και καμία απώλεια ενεργής ρύθμισης. 
6. Μείωση 40% των ενοικίων στα εκμισθωμένα ακίνητα του Δήμου για όλη την περίοδο που 
αυτά διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19.» 
Τα μέτρα αυτά είναι κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν 4683/2020, του ν 4690/2020 . 
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται  το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  
Χόλμπά : Συμφωνώ με την εισήγηση μέχρι το 5 για το 6 εμείς προτείνουμε πλήρη απαλλαγή για 
τα εκμισθωμένα ενοίκια   του Δήμου για όλη την περίοδο που αυτά   διακόπτουν την λειτουργία 
τους λόγω κορωνοϊού .        
                       

                                       Αριθμ. Απόφ. 12/2021  
 

Το Δ.Σ αφού έλαβε υπόψη του την 34/21 ΑΟΕ, τις σχετικές πράξεις Νομοθετικού 
περιεχομένου , την ανάγκη τόνωσης της τοπικής οικονομίας και των τοπικών επιχειρήσεων 
από τα έκτακτα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας κορωνοιού   

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1. Την πλήρη απαλλαγή  από το ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού των 
επιχειρήσεων που διέκοψαν υποχρεωτικά την λειτουργίας τους  για το χρονικό διάστημα 
εφαρμογής των σχετικών μέτρων 
2. Πλήρης απαλλαγή των επιχειρήσεων που διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων 
αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 από την  καταβολή των τελών 
παραχωρημένων κοινόχρηστων χώρων. 
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3. Πλήρη απαλλαγή  των επιχειρήσεων που διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων 
αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 από την  καταβολή του τέλους 0,5% επί 
των ακαθαρίστων εσόδων τους. 
4. Πλήρη απαλλαγή του τέλους παρεπιδημούντων για τα ξενοδοχεία/ καταλύματα για την 
περίοδο εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων. 
5. Κατά την περίοδο εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων, μη επιβολή προσαυξήσεων για όλες 
τις ρυθμισμένες οφειλές οφειλετών του Δήμου και καμία απώλεια ενεργής ρύθμισης. 
6. Μείωση 40% των ενοικίων στα εκμισθωμένα ακίνητα του Δήμου για όλη την περίοδο που 
αυτά διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19.» 
Οι ΔΣ Αντωνία Χόλμπα, Ευστάθιος Κοκκινίδης , Μάρθα Μαυρίδου και Β Σολαχίδου ,   ψήφησαν 
την πρόταση της κ. Χόλμπα. για πλήρη απαλλαγή εκμισθωμένων ακινήτων του Δήμου για όλη 
την περίοδο που διέκοψαν  την λειτουργία τους. 
 
                                       Η απόφαση αυτή  πήρε αυξ.  Αριθμ.12 /2021 
……………………………………………………………………………………………………….. 
                        Επ ’αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται 

Ο Δήμαρχος      Τα   Μέλη 
    Παναγιώτης Πλακεντάς 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Πτολεμαΐδα 
       Ο Πρόεδρος 
  Δημοτικού Συμβουλίου 
 
 
 
 
 
 
    Χαρακτσής Ιωάννης 

Χαρακτσής Ιωάννης 
Ορφανίδης Δημήτρης 
Καϊδου Άννα 
Καρακασίδης Δημήτρης 
Κεσκερίδης Χρήστος 
Αντωνιάδου Μαρία 
Τσεχελίδης Δημήτρης 
Κάλφας Παναγιώτης 
Πράπα Αναστασία 
Φουρκιώτης Νικόλαος 
Σιδηρόπουλος Κοσμάς 
Τερζοπούλου Αθηνά 
Μίχος Κωνσταντίνος 
Ταϊρίδης Χρύσανθος 
Δίκας Ιωάννης 
Τσάγια Ειρήνη 
Δίκας Ιωάννης  
Τραχανάς Δημήτρης 
Μπίγγας Στέφανος 
Κωτσίδης Στέφανος 
Κοκκινίδης Ευστάθιος  
Μαυρίδου Μάρθα 
Σολαχίδου Βασιλική 
Τουρτούρης Αθανάσιος 
Μωυσιάδης Στυλιανός 
Καραβασίλης Ιωάννης 
Σπόντης Δημήτριος 
Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
Παπαχρήστου Αναστ. 
Χόλμπα Αντωνία 
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