ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 6ης/16-03-2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 17/2021
ΘΕΜΑ:

Έγκριση μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων του Δήμου Βελβεντού,
οι οποίες πλήττονται από τις συνέπειες του κορονωϊού

Στο Βελβεντό, σήμερα, στις 16 Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη, και ώρα 20:00, τα
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού, συμμετείχαν σε τακτική και μέσω
τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση, σύμφωνα με α) τις διατάξεις του άρθρου 67 (παρ.5)
του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, β) τις διατάξεις του άρθρου 10
της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020/τ.Α’) «Κατεπείγοντα
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού
COVID-19», σε συνδυασμό με την αριθμ.426/13.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το
διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας»,
ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 792/12-03-2021 πρόσκληση της Προέδρου του
Δημοτικού Συμβουλίου κας Μαλλού Βάϊας.
Στη συνεδρίαση, με τη συμμετοχή και του Δημάρχου κ. Στεργίου Εμμανουήλ,
διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία δεδομένου, ότι σε σύνολο - 17 μελών δήλωσαν συμμετοχή -17- μέλη και ονομαστικά οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Μαλλού Βάϊα, Πρόεδρος
2 Αγγέλης Δημήτριος
3 Αχίλλας Γεώργιος
4 Γκίκας Ιωάννης
5 Εμμανουήλ Δημήτριος
6 Ζορζοβίλης Ζήνων
7 Καμκούτης Θωμάς
8 Κουκόλη Σοφία
9 Κουρτέλης Κωνσταντίνος
10 Τράντα Ιωάννα
11 Τσέγκος Νικόλαος
12 Τσιτσιόκας Νικόλαος
13 Τέτος Νικόλαος
14 Θεοχαροπούλου Ελευθερία
15 Μανώλας Αριστείδης
16 Παπαδημητρίου Ζήνων
17 Γκαμπράνη Ειρήνη
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Από τους Προέδρους Κοινοτήτων Βελβεντού, συμμετείχαν οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Αθανασόπουλος Αθανάσιος-Βελβεντού
1 Βρακόπουλος Αντ.-Πολυφύτου
2 Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής
2 Πούλιος Αθανάσιος-Καταφυγίου
Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, συμμετείχαν οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Ζυγανιτίδου Ειρήνη
1 Κουκάλης Ζήνων
2 Μυλωνά Κατίνα
2 Τζάτσου Βάϊα
3 Μύρος Δημήτριος
3 Παπανδρίτσα Μαρία
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου
Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
Συνεχίζοντας τη συνεδρίαση με το 2ο θέμα της συνεδρίασης η Πρόεδρος
έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο, κ. Μανώλη Στεργίου, ο οποίος έθεσε υπόψη του
σώματος την αρίθμ. 7/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού
με θέμα «Μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων του Δήμου Βελβεντού που πλήττονται
από τον Κορωνοϊό (Covid-19)». Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα στην 2η συνεδρίαση
(25-1-2021) της Οικονομικής Επιτροπής και προβλέπει τα εξής:
1.-Πλήρη απαλλαγή των επιχειρήσεων

που διακόπτουν τη λειτουργία τους

λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοιού COVID-19 από την
καταβολή των δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.
2.-Πλήρη 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.-Εισήγηση προς τη Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή για πλήρη απαλλαγή
μισθωμάτων στο Κυλικείο του σχολικού συγκροτήματος «Γυμνασίου – Λυκείου
Βελβεντού» για το διάστημα που αυτά διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω των
μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
6.-Μείωση

σαράντα

τοις

εκατό

(40%)

του

ύψους

των

καταβλητέων

μισθωμάτων του Κυλικείου του σχολικού συγκροτήματος «Γυμνασίου – Λυκείου
Βελβεντού» της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, σε εφαρμογή του άρθρου 44
του Ν.4735/20.
7.-Κατά την περίοδο εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων, μη επιβολή
προσαυξήσεων για όλες τις ρυθμισμένες οφειλές οφειλετών του Δήμου και καμία
απώλεια ενεργής ρύθμισης.
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8.-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 κορωνοϊούCOVID-19.
Επίσης αποφασίστηκε ότι η απαλλαγή ή μείωση αντίστοιχα θα γίνει, εφόσον
υποβληθούν

τα

παρακάτω

δικαιολογητικά

από

το

νόμιμο

εκπρόσωπο

των

επιχειρήσεων ή των ιδιοκτητών των ατομικών επιχειρήσεων:
1.-Αίτηση (έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία)
2.-Αντίγραφο της Υπεύθυνης Δήλωσης στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» των επιχειρήσεων
των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητά τους έχει ανασταλεί με εντολή Δημόσιας
Αρχής βάσει Κ.Α.Δ. του Υπουργείου Οικονομικών, λόγω των μέτρων αντιμετώπισης
της μετάδοσης του κορωνοϊού.
3.-Αντίγραφο εξοφλημένου λογαριασμού κατανάλωσης ρεύματος για το
διάστημα αναφοράς.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει
σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την εισήγηση του Δημάρχου, έθεσε τις απόψεις
στην πρόταση του Δημάρχου, όπως διαλαμβάνονται στα μαγνητοσκοπημένα πρακτικά
(μέσω Microsoft Teams), και
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων του Δήμου Βελβεντού, οι οποίες
πλήττονται από τις συνέπειες του κορονωϊού, όπως αποφασίστηκαν με την 7/2021
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού και αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας απόφασης.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 17/2021.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε τα πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
ακολούθως.

Η Πρόεδρος

Τα Μέλη

(σφραγίδα – υπογραφή)

(υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό, 17 Μαρτίου 2021

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού

Βάϊα Μαλλού
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ης

Από το Πρακτικό της 2

/ 25-01-2021 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Βελβεντού.

Αριθ. απόφασης:

7 / 2021

ΘΕΜΑ:

Μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων του Δήμου Βελβεντού που πλήττονται από
τον Κορωνοϊό (Covid-19).

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 25η του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2021, ημέρα
της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14.00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς (με τηλεδιάσκεψη), στο Δημαρχείο
Βελβεντού,
ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 123/21-1-2021 πρόσκληση του
Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν
παρόντα και τα επτά (7):

Απόντες

Παρόντες

1

Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος

2

Κουρτέλης Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος

3

Ζορζοβίλης Ζήνων, Αντιδήμαρχος

4

Αγγέλης Δημήτριος

5

Εμμανουήλ Δημήτριος

6

Τσέγκος Νικόλαος

4

7

Τέτος Νικόλαος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, υπάλληλο του Δήμου
Βελβεντού, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο τριακοστό έβδομο της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΦΕΚ
68/20-03-2020/τ. Α΄) «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», δίνεται η δυνατότητα στο
Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την απαλλαγή από το ενιαίο ανταποδοτικό
τέλος καθαριότητας και φωτισμού των επιχειρήσεων οι οποίες διακόπτουν τη
λειτουργία τους, για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. Με την ίδια
απόφαση, ρυθμίζονται και θέματα συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις τελών,
σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσό εντός του διαστήματος απαλλαγής.
Σε συνδυασμό με τις ΚΥΑ:
α) Δ1α/Γ.Π.οικ. 63548/7-10-2020 (ΦΕΚ 4428/τ.Β/7-10-2020) «Επιβολή των μέτρων
της προσωρινής αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων
συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και ειδικότερων
μέτρων στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου και στην
Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, από
07-10-2020 και ώρα 22:00 έως και 12-10-2020, προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού (Covid-19)».
β) ΔΙα/Γ.Π.οικ. 67723 (ΦΕΚ 4681/Β/22-10-2020) «Τροποποίηση της υπό στοιχεία
ΔΙα/Γ.Π.οικ. 64450/11-10-2020 ( ΦΕΚ Β' 4484) ΚΥΑ «Κανόνες τήρησης αποστάσεων
και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της
διασποράς του κορωνοϊού (Covid-19)».
γ) Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/6-11-2020 (ΦΕΚ 4899/τ.Β/6-11-2020) «Έκτακτα μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
Κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7
Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020»
δ) Δ1α/ΓΠ.οικ. 83418/24-12-2020 (ΦΕΚ 5726/τ.Β/24-12-2020) «Τροποποίηση της
υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 80588/14-12-2020 ΚΥΑ «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία
Δ1α/ΓΠ.οικ. 80189/12-12-2020 κοινής υπουργικής απόφασης ¨"Έκτακτα μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή
13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα
6:00” (ΦΕΚ 5486/Β/12-12-2020 και ΦΕΚ 5509/Β/15-12-2020 αντίστοιχα».

Και για την στήριξη των επιχειρήσεων και των δημοτών του Δήμου Βελβεντού,
προτείνεται στη λήψη των παρακάτω μέτρων:
1. Πλήρη απαλλαγή των επιχειρήσεων
που
διακόπτουν
τη
λειτουργία
τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοιού COVID-19
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από την καταβολή των δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.
2. Πλήρη 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. Εισήγηση προς τη Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή για πλήρη απαλλαγή
μισθωμάτων
στο Κυλικείο του σχολικού συγκροτήματος «Γυμνασίου –
Λυκείου Βελβεντού» για
το
διάστημα
που
αυτά
διακόπτουν
τη
λειτουργία
τους
λόγω
των μέτρων αποτροπής της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19.
6. Μείωση σαράντα τοις εκατό (40%) του ύψους των καταβλητέων μισθωμάτων
του Κυλικείου του σχολικού συγκροτήματος «Γυμνασίου – Λυκείου Βελβεντού»
της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, σε εφαρμογή του άρθρου 44 του
Ν. 4735/20.
7. Κατά την περίοδο εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων,
μη
επιβολή
προσαυξήσεων για όλες τις ρυθμισμένες οφειλές οφειλετών του Δήμου και
καμία απώλεια ενεργής ρύθμισης.
8. 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.
Η απαλλαγή ή μείωση αντίστοιχα θα γίνει, εφόσον υποβληθούν τα
παρακάτω δικαιολογητικά από το νόμιμο εκπρόσωπο των επιχειρήσεων ή των
ιδιοκτητών των ατομικών επιχειρήσεων:
1.-Αίτηση (έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία)
2.-Αντίγραφο της Υπεύθυνης Δήλωσης στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» των επιχειρήσεων των
οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητά τους έχει ανασταλεί με εντολή Δημόσιας
Αρχής βάσει Κ.Α.Δ. του Υπουργείου Οικονομικών, λόγω των μέτρων
αντιμετώπισης της μετάδοσης του κορωνοϊού.
3.-Αντίγραφο εξοφλημένου λογαριασμού κατανάλωσης ρεύματος για το διάστημα
αναφοράς.
Καλείται Η Οικονομική Επιτροπή, να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά την εισήγηση, έθεσε τις απόψεις και τις
προτάσεις στο συζητούμενο θέμα:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει για την στήριξη των επιχειρήσεων και των δημοτών του Δήμου
Βελβεντού, που επλήγησαν από τον κορωνοϊό τα παρακάτω μέτρα:
1.-Πλήρη απαλλαγή των επιχειρήσεων που διακόπτουν τη λειτουργία
τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοιού COVID-19
από την καταβολή των δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.
2.-Πλήρη 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.-Εισήγηση προς τη Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή για πλήρη απαλλαγή
μισθωμάτων
στο Κυλικείο του σχολικού συγκροτήματος «Γυμνασίου –
Λυκείου Βελβεντού» για
το
διάστημα
που
αυτά
διακόπτουν
τη
λειτουργία
τους
λόγω
των μέτρων αποτροπής της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19.
6.-Μείωση σαράντα τοις εκατό (40%) του ύψους των καταβλητέων
μισθωμάτων του Κυλικείου του σχολικού συγκροτήματος «Γυμνασίου –
Λυκείου Βελβεντού» της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, σε εφαρμογή
του άρθρου 44 του Ν. 4735/20.
7.-Κατά την περίοδο εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων, μη επιβολή
προσαυξήσεων για όλες τις ρυθμισμένες οφειλές οφειλετών του Δήμου και
καμία απώλεια ενεργής ρύθμισης.
8.-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.
Η απαλλαγή ή μείωση αντίστοιχα θα γίνει, εφόσον υποβληθούν τα παρακάτω
δικαιολογητικά από το νόμιμο εκπρόσωπο των επιχειρήσεων ή των ιδιοκτητών
των ατομικών επιχειρήσεων:
1.-Αίτηση (έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία)
2.-Αντίγραφο της Υπεύθυνης Δήλωσης στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» των επιχειρήσεων των
οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητά τους έχει ανασταλεί με εντολή Δημόσιας
Αρχής βάσει Κ.Α.Δ. του Υπουργείου Οικονομικών, λόγω των μέτρων
αντιμετώπισης της μετάδοσης του κορωνοϊού.
3.-Αντίγραφο εξοφλημένου λογαριασμού κατανάλωσης ρεύματος για το διάστημα
αναφοράς.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό
7 / 2021.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(σφραγίδα – υπογραφή)

(υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό,

25

Ιανουαρίου 2021

Ο Πρόεδρος

Μανώλης Κ. Στεργίου
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