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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 34/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  5ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 3-2-2021 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας, 
διεξήχθη µε τηλεδιάσκεψη µέσω του e: presence.gov.gr συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
Εορδαίας, ύστερα από τη υπ’ αρ. πρωτ.1793/29-1-2021 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 διατάξεων: α) της ΚΥΑ ∆1α/ΓΠ οικ 80189//12-12-2020 
(ΦΕΚ 5486 τΒ β) της υπ’αριθµ. 427/77440/13-11-2020 εγκ του ΥΠΕΣ, για να συζητήσει και να λάβει απόφαση 
για το παρακάτω θέµα ηµερήσιας διάταξης:         
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Λήψη απόφασης σχετικά µε τα µέτρα στήριξης για  τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο ∆ήµο 
Εορδαίας και πλήγηκαν από τον COVID 19. 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα (µέσω 
τηλεδιάσκεψης) τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου 2. Σπόντης ∆ηµητριος 
3. Κυριάκος Αντωνιαδης  
4. ∆ηµήτριος Καρακασίδης   
5. Αθηνα Τερζοπουλου  
6. Στέφανος Μπιγγας  
7.Κοκκινιδης Ευσταθιος   
……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. Ο Αντιπρόεδρος  εισηγούµενος το ανωτέρω  ηµερήσιας  διάταξης  θέµα, έθεσε υπόψη των 
µελών  την από 29-1-2021 εισήγησή του  , η οποία έχει ως εξής: 
«Εισηγούµαι στην Οικονοµική Επιτροπή : 
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 ∆ήµου και καµία απώλεια ενεργής ρύθµισης. 
6. Μείωση 40% των ενοικίων στα εκµισθωµένα ακίνητα του ∆ήµου για όλη την περίοδο που αυτά διακόπτουν 
τη λειτουργία τους λόγω των µέτρων αποτροπής διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.» 
Τα µέτρα αυτά είναι κατ’εφαρµογη των διατάξεων του ν 4683/2020, του ν 4690/2020 . 
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
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Αριθµ. Απόφ. 34/2021 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

1.τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (φεκ197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 
3852/2020 

2. την από 29-1-2021 εισήγηση τοτ Αντιδηµάρχου Οικ/κων  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τα µέτρα στήριξης για  τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο 
∆ήµο Εορδαίας και πλήγηκαν από τον COVID 19, όπως αυτά αναφέρονται παραπάνω. 

 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 34/2021. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

             
            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                ΤΑ ΜΕΛΗ 
1. Ζαφειρουλα Σεβαστου 
2. Κυριάκος Αντωνιαδης 
3. ∆ηµήτριος Καρακασίδης 
4. Αθηνα Τερζοπουλου 
5. Στέφανος Μπιγγας 
6.Κοκκινιδης Ευσταθιος 
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