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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 288/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  34ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 22-10-2021 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, δια ζωσης και µε 
τηλεδιασκεψη, ύστερα από τη υπ’ αρ. πρωτ. 22931/18-10-2021 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, το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169) και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. 
∆1α/Γ.Π. οικ. 53950/04-09-2021 (Β’ 4054), για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το παρακάτω θέµα 
ηµερήσιας διάταξης:         
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Λήψη απόφασης περί καθορισµού του ετήσιου τέλους για την παραχώρηση δικαιώµατος χρήσης περιπτέρων 
, από τους δικαιούχους που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες του αρ 76 του ν 4257/2014 ( ΑµΕΑ, πολύτεκνους 
& πολεµιστές Κύπρου) 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα τα παρακάτω 
µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.∆ηµήτριος Ορφανιδης 
2.Ζαφειρουλα Σεβαστου 
3. ∆ηµήτρης Καρακασίδης 
4. Κυριάκος Αντωνιάδης 
5. Σπόντης ∆ηµητριος 
6. Στέφανος Μπίγγας 

1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 
Πρόεδρος 
2. Αθηνά Τερζοπουλου 
3. Ευστάθιος Κοκκινιδης 
 
 

……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
Ο Αντιπρόεδρος,  αναφερόµενος στο ανωτέρω εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα, για το οποίο όλα τα παρόντα 
µέλη συµφώνησαν να συζητηθεί, έθεσε υπόψη των µελών την υπ’αριθµ.23166/19-10-22021 εισήγηση της 
∆/νσης Οικ/κων Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
«Προκειµένου να προχωρήσουµε στην έκδοση της σχετικής προκήρυξης για την παραχώρηση δικαιώµατος 
της χρήσης µιας θέσης περιπτέρου, που βρίσκεται στην πλατεία Ι. Χρηστιδη, ύστερα από το 5546/16-3-2021 
Πρακτικό δηµοσίας κλήρωσης και λαµβάνοντας υπόψη την µε αριθµο 7/2021 (Α∆Α:ΩΥΗΟΩΡ6-ΤΤ6) Α∆Σ, 
παρακαλούµε να εισηγηθείτε στο ∆.Σ. για το ύψος του ετήσιου τέλους και τον τρόπο καταβολής του από τους 
δικαιούχους που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 76 του Ν4257/2014( ΑµΕΑ, πολύτεκνους & 
πολεµιστές Κύπρου).» 
Ως εκ τούτου για τα περίπτερα στην 1) οδό Μ. Ασίας & Γράµµου ( Τεχνικές Σχολές) Κοινότητα Πτολεµαΐδας 
και 2) στον Περδίκκα θα διενεργηθούν πλειοδοτικές δηµοπρασίες µε όρους που θα καταρτιστούν σε επόµενη 
συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ενώ για το περίπτερο επί της πλατείας Ι.Χρηστιδη θα εκδοθεί 
σχετική προκήρυξη, για την παραχώρηση δικαιώµατος της χρήσης µιας θέσης για τους δικαιούχους που 
ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες του αρ 76 του ν 4257/2014 ( ΑµΕΑ, πολύτεκνους & πολεµιστές Κύπρου) και 
για το οποίο προτείνετε το ύψος του ετήσιου τέλους να είναι 480,00 ευρώ & το οποίο θα καταβάλλεται 40,00 
ευρώ µηνιαίως.  
Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.  
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                                               Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

1.τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 
3852/2010 
2.τις διατάξεις του αρ. 76 του ν 4257/2014 
3. την µε αριθµο 7/2021 (Α∆Α:ΩΥΗΟΩΡ6-ΤΤ6) Α∆Σ 
4. το υπ’αριθµ. 5546/16-3-2021 Πρακτικό δηµοσίας κλήρωσης 
5. την υπ’αριθµ.23166/19-10-22021 εισήγηση της ∆/νσης Οικ/κων Υπηρεσιών 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τα κάτωθι:  
Ορίζει το ύψος του ετήσιου τέλους στα 480,00 ευρώ, το οποίο θα καταβάλλεται από τον δικαιούχο  που 
ανήκει στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 76 του Ν. 4257/2014, στον οποίο θα παραχωρηθεί το δικαίωµα 
χρήσης του περίπτερου επί της πλατείας Ι.Χρηστιδη, & το οποίο θα καταβάλλεται 40,00 ευρώ µηνιαίως 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 288/2021  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

             
            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                ΤΑ ΜΕΛΗ 
1. ∆ηµήτριος Καρακασίδης 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου 
3. Κυριάκος Αντωνιάδης 
4. ∆ηµήτριος Σπόντης 
5. Στέφανος Μπιγγας 
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