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   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
             ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 787 / 30-11-2020 
             ΑΡΙΘΜ. ΠΙΝΑΚΑ: 25 
 
Απόσπασµα από το πρακτικό της 25ης τακτικής συνεδρίασης έτους 2020 του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνει οµόφωνα την απαλλαγή ενιαίων ανταποδοτικών τελών 
καθαριότητας και φωτισµού επιχειρήσεων που διακόπτουν τη 
λειτουργία τους λόγω µέτρων αποτροπής διασποράς του κορωνοϊού 
Covid-19 

 
Σήµερα στις 30 Νοεµβρίου 2020 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 18:00 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
συνήλθε σε συνεδρίαση µε τηλεδιάσκεψη στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, ύστερα από 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του προς όλους τους Συµβούλους, που επιδόθηκε 
στις 25-11-2020 σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 παρ.5 του Ν. 4555/2018 και από το άρθρο 177 παρ.1 
περ. β του Ν. 4635/2019. 
Η συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε µε τηλεδιάσκεψη για λόγους διασφάλισης της 
δηµόσιας υγείας και σύµφωνα µε τις υπ' αρ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 
33282/29-05-2020, 60249/22-09-2020 και 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίους του 
Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ' αρ. 429/13-03-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 
250/τ.Α΄/13-03-2020) και το άρθρο 1 του Ν. 4682/03-04-2020 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/03-04-2020) 
που κυρώνει την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020, 
παράγραφο 1 του άρθρου 10).   
 
Από τα 49 µέλη ήταν: 
 

Παρόντες: 45 

 

1. Τσαβλής ∆ρόσος 
2. Αρχοντή Χριστίνα 
3. Αβαρλής Γεώργιος  
4. Αβραµίδου Ίνγκα (Άννα) 
5. Αγαθαγγελίδου Μαρία 
6. Αηδονά ∆έσποινα (Νέλλη) 
7. Αηδονόπουλος Χαράλαµπος  
8. Ακριτίδου ∆ήµητρα 
9. Αλεξίου - Στυλιάδη ∆ήµητρα 
10. Αρβανίτης Ελευθέριος 
11. Αρβανιτίδου Μαρία 
12. Βαρσάµη Ναταλία 
13. Βούγιας Σπυρίδων 
14. Γαζάκης Αντώνιος 
15. Γάκης Βασίλειος 
16. Γωγάκος Στέφανος 
17. ∆αγκλής ∆ηµήτριος 

24. Καλφακάκου Γλυκερία (Ρία) 
25. Καραγιάννη Μαρία 
26. Κοσµοπούλου Ιωάννα 
27. Κούπκας Μιχαήλ 
28. Κουράκης Αντρέας 
29. Κουριαννίδης Ιωάννης 
30. Κυριζίδης Εφραίµ (Μάκης) 
31. Κωνσταντινίδης Μιχαήλ 
32. Λεκάκης Πέτρος 
33. Λιακόπουλος Στυλιανός 
34. Μπαρµπουνάκης  Αθανάσιος-Αλέξανδρος 
35. Μωυσίδης Βασίλειος 
36. Νοτοπούλου Αικατερίνη 
37. Ορφανός Γεώργιος 
38. Πασχαλίδου Μαρία 
39. Πατέλης Θεόφιλος 
40. Ρακκάς Γεώργιος 
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18. ∆ηµητριάδης Σωκράτης 
19. Ζαριανόπουλος Σωτήριος 
20. Ζεϊµπέκης Νικόλαος 
21. Θεοτοκάτος Ερωτόκριτος 
22. Ιακώβου Κωνσταντίνος 
23. Καλαϊτζίδης Σταύρος 

41. Σπανού Ιωάννα 
42. Τανιµανίδου Στεφανία 
43. Τζακόπουλος Αθανάσιος (Σάκης) 
44. Τρεµόπουλος Μιχαήλ 
45. Χρυσίδου Ελένη (Έλλη) 

 

Απόντες: 2 

1. Κούδας Γεώργιος 2. Νασιούλας Ιωάννης 
 

 

Τέθηκαν σε αργία: 2 
Σύµφωνα µε τις υπ’ αρ. 526/20-09-2019 και 528/20-09-2019 διαπιστωτικές πράξεις του 
Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
∆ιονύσιος Ψωµιάδης και Παναγιώτης Ψωµιάδης τέθηκαν σε αργία. Σε συνέχεια των 
ανωτέρω εφαρµόζονται οι διατάξεις του αρθ. 55 του Ν. 3852/2010 όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 42 του Ν. 4555/2018. 
 
Από τους 6 Προέδρους της ∆ηµοτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και ∆ηµοτικής Ενότητας 
Τριανδρίας: 
 
Παρόντες: 6 
 

1. Βεϊζαδές Απόστολος (Α΄Κοινότητα Θεσσαλονίκης) 
2. Βαβούρας Κωνσταντίνος (Β΄ Κοινότητα Θεσσαλονίκης) 
3. Καλαϊτζίδου Ελισσάβετ (Γ΄ Κοινότητα Θεσσαλονίκης) 
4. Τερψίδου Κρυσταλία (∆΄ Κοινότητα Θεσσαλονίκης) 
5. Αθανασιάδου Ελισάβετ (Ε΄ Κοινότητα Θεσσαλονίκης) 
6. Αβραµίδης Στέφανος (Κοινότητα Τριανδρίας) 

 

Απόντες: 0 

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης στην 
οποία κλήθηκε και ήταν παρών ο ∆ήµαρχος κ. Κωνσταντίνος Ζέρβας, σύµφωνα µε το 
άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 παρ. 6 
του Ν. 4555/2018. 

 

Τα πρακτικά της Συνεδρίασης τηρήθηκαν από την Αναπληρώτρια Προϊσταµένη του 
Τµήµατος ∆ιοικητικής Υποστήριξης ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Αγνή Κόλια και από την 
υπάλληλο του ανωτέρω Τµήµατος κ. Ελισάβετ Τσακιλιώτου. 
Αριθµός θέµατος Ηµερήσιας ∆ιάταξης: 17   
 
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εισηγήθηκε το υπ’ αρ. 17 θέµα Ηµερήσιας 
∆ιάταξης «Έγκριση απαλλαγής ενιαίων ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και 
φωτισµού επιχειρήσεων που διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω µέτρων αποτροπής 
διασποράς του κορωνοϊού Covid-19», αναφερόµενος στην υπ’ αρ. 1045/18-11-2020 
απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, το σκεπτικό της οποίας έχει ως εξής: 
«Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ’  όψη: 
α)Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι 
σήµερα.  
β)Τις διατάξεις του άρθρου 37 παρ. 9 της από 20-3-2020 Πράξης Νοµοθετικού 
Περιεχοµένου που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 68/20.03.2020 τεύχος A’, η οποία στη 
συνέχεια κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του Ν.4683/2020 - ΦΕΚ 83/Α/10-4-2020, 
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”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.”, όπου 
ορίζεται ότι 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.  
γ)Τις διατάξεις της ∆1α/Γ.Π.οικ. 69863/2-11-2020 Κ.Υ.Α. που αφορά :«Έκτακτα µέτρα 
προστασίας της δηµόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού 
COVID – 19 » 
δ)Την υπ’ αριθµ. Πρωτ.326275/13-11-2020 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοτικών 
Προσόδων και Πόρων (Τµήµα Ανταποδοτικών Τελών) στο σκεπτικό της οποίας 
αναφέρονται τα εξής: 
« Έχοντας υπόψη:  
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 (περ. ζ) του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 και το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 2. 
την υπ' αριθ. 10723/2-10-2020 Απόφαση ∆ηµάρχου η οποία αφορά σε µεταβίβαση 
αρµοδιοτήτων στον Αντιδήµαρχο Οικονοµικών 
3. Την παρ. 9 του άρθρου 37 της από 20/3/2020 πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου 
που προβλέπει τη δυνατότητα για επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν 
υποχρεωτικά τη λειτουργία τους λόγω των µέτρων αποτροπής της διασποράς του 
κορωνοϊού, να απαλλάσσονται από τα αναλογούντα τέλη για το χρονικό διάστηµα που 
ισχύουν οι περιορισµοί. Επίσης µπορούν να ρυθµίζονται και θέµατα συµψηφισµού µε 
µελλοντικές απαιτήσεις τελών, σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του 
διαστήµατος απαλλαγής 
4. Την ∆1α/Γ.Π.οικ. 69863/2-11-2020 Κ.Υ.Α. «έκτακτα µέτρα προστασίας της δηµόσιας 
υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 » 
 
και ύστερα από διαλογική συζήτηση έλαβε σχετική απόφαση.» 
 
Οι σύµβουλοι τοποθετήθηκαν σχετικά µε το θέµα.  
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να ψηφίσουν σχετικά µε το θέµα. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη : 

•••• την υπ’ αρ. 1045/18-11-2020 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε το υπ’αρ.πρ. 
326275/20-11-2020 διαβιβαστικό έγγραφο 

•••• την υπ΄αρ.πρ. 326275/13-11-2020 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοτικών 
Προσόδων και Πόρων (Τµήµα Ανταποδοτικών Τελών) 

•••• τον νέο Οργανισµό Εσωτερικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 
3360/τ. Β΄/2012 και ΦΕΚ 190/τ. Β΄/2013) 

•••• τον κανονισµό λειτουργίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

•••• το άρθρο 75 του Ν. 3463/2006 «Αρµοδιότητες – Άσκηση αρµοδιοτήτων ∆ήµων 
και Κοινοτήτων» το οποίο συµπληρώθηκε µε το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 
«Πρόσθετες αρµοδιότητες δήµων» 

•••• το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 
4555/2018 και από το άρθρο 177 παρ.1 περ. β του Ν. 4635/2019 

•••• το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 72 του Ν. 4555/2018 µε το οποίο 
τροποποιήθηκε η παρ. 6 του ανωτέρω άρθρου 

•••• το άρθρο 69 του Ν. 3852/2010 

•••• το άρθρο 79 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 
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•••• τη θετική ψήφο των Προέδρων της Α΄, Β΄, Γ΄, ∆΄, Ε΄ Κοινότητας Θεσσαλονίκης 
και Ενότητας Τριανδρίας σύµφωνα µε το άρθρο 67 παρ. 8 του Ν. 3852/10 

 
προχώρησε σε ψηφοφορία. 
 
Αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του θέµατος οι ∆.Σ. κ.κ. Στ. Καλαϊτζίδης, Β. 
Γάκης, Αθ. Τζακόπουλος, Γλ. Καλφακάκου, Αντρ. Κουράκης, Μ. Τρεµόπουλος, ∆. 
Αηδονά, Γ. Ρακκάς        
∆εν ήταν παρόντες κατά την ψήφιση του θέµατος οι ∆.Σ. κ.κ. Α. Νοτοπούλου, Μ. 
Αγαθαγγελίδου, Μ. Αρβανιτίδου 
 

Κατόπιν των ανωτέρω το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ενέκρινε το θέµα και προχώρησε στην 
λήψη της παρακάτω απόφασης. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει την απαλλαγή Ενιαίου Ανταποδοτικού ∆ηµοτικού Τέλους Καθαριότητας και 
Φωτισµού του Ν. 25/1975 για τους επαγγελµατικούς λογαριασµούς παροχής ρεύµατος, 
για τις επιχειρήσεις που ανέστειλαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, σύµφωνα µε όσα 
προβλέπονται στις κείµενες διατάξεις, για το χρονικό διάστηµα που ισχύουν οι 
περιορισµοί, καθώς και η ρύθµιση θεµάτων συµψηφισµού µε µελλοντικές απαιτήσεις 
τελών σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήµατος 
απαλλαγής.  
 

Θεσσαλονίκη 02-12-2020 
 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

 

 

∆ρ ∆ΡΟΣΟΣ ΤΣΑΒΛΗΣ 
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