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Αριθ. Αποφ: 47/2020
Απόσπασμα από το πρακτικό της 7ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
ΘΕΜΑ 2o

ΈΚΤΑΚΤΟ

Απαλλαγή κατά 100% των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
για όλη την περίοδο εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων κατά του
κορωναϊου για τις πληγείσες επιχειρήσεις –φυσικά πρόσωπα.

Στο Σιδηρόκαστρο , σήμερα την 13η του μηνός Απριλίου, του έτους 2020
, ημέρα
Μεγάλη Δευτέρα
και ώρα 12:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου
Σιντικής, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 2813/8-4-2020 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου του η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε όλους του Δημοτικούς Συμβούλους και
στον κ. Δήμαρχο και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Άρχισε η συνεδρίαση αφού το σώμα βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία με την παρουσία
δεκατεσσάρων (14) μελών και την απουσία δεκατριών (13) μελών , όπως:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1

Γεωργιάδης Άνθιμος

1

Αθανασιάδης Αναστάσιος

2

Ζαπρίδης Ευστάθιος

2

Αργυροπούλου Σταυρούλα

3

Ιντζές Νικόλαος

3

Δημόπουλος Κωνσταντίνος

4

Ιωαννίδου Μαρία

4

Δήμου Ιωάννης

5

Κορωνίδης Παύλος

5

Ζλατίντσης Αντώνιος

6

Λαζαρίδης Θεολόγος

6

Κοσμίδης Παναγιώτης

7

Λεωνάκης Λεωνίδας

7

Κωνσταντινάκης Γρηγόριος

8

Μαυροφρύδης Κυριάκος

8

Λούγγος Ζήσης

9

Νικηφόρου Κωνσταντίνος

9

Μουμτζίδης Χαράλαμπος

10

Νικολάου Λεωνίδας

10 Παναγιωτίδης Ιωσήφ

11

Ραβανίδης Χρήστος

11 Ρόδη Σουλτάνα

12

Σαββίδης Παναγιώτης

12 Σπανίδης Ευθύμιος

13

Τορουνίδης Ιωάννης

13 Φυταγκουρίδου Όλγα

14

Τσίντσιος Γεώργιος
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Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ που
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 55/11-3-2020 . Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε με την παρουσία
πέντε μελών μέσω τηλεδιάσκεψης (Γεωργιάδης Άνθιμος, Ιωαννίδου Μαρία, Λαζαρίδης
Θεολόγος, Ραβανίδης Χρήστος , Σαββίδης Παναγιώτης ) και των υπολοίπων εννέα (9) μελών
με φυσική παρουσία στην αίθουσα .
Η έναρξη της συνεδρίασης καθυστέρησε κατά μισή ώρα λόγω της προσπάθειας που
καταβάλλονταν ήδη 11:00 από άλλα μέλη του σώματος να συνδεθούν στην πλατφόρμα
epresence της τηλεδιάσκεψης αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσαν. Αφού είχε σχηματιστεί η
απαραίτητη απαρτία ήδη από τις 12:00 ο κ. Πρόεδρος αποφάσισε την έναρξη της συνεδρίασης
στις 12:30.
Κατά τη συνεδρίαση ο κ. Πρόεδρος ανέγνωσε στο σώμα την από 13-4-2020 επιστολή που
στάλθηκε από τον κ. Παναγιωτίδη Ιωσήφ με τα προτεινόμενες προτάσεις μέτρων λόγω
κορωναϊου στα οποία συναίνεσαν από κοινού οι παρατάξεις : ¨Δημοκρατική Συνεργασία
Πολιτών¨, ¨Νέοι Ορίζοντες για τη Σιντική¨, ¨Ενωμένοι για τη Σιντική¨.
Στη συνεδρίαση παρέστη δια τηλεδιάσκεψης και ο Δήμαρχος κ. Δομουχτσίδης Φώτιος που
κλήθηκε νόμιμα.
Τα πρακτικά κρατήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Κα Καλοπούλου Ευαγγελία.
Πριν την έναρξη των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος εισηγήθηκε τη συζήτηση των
ακόλουθων τριών (3) θεμάτων ως έκτακτα και το σώμα ομόφωνα συναίνεσε στη συζήτηση τους:
1
2

3

Μείωση 25% του ετήσιου τέλους κοινοχρήστων χώρων .
Απαλλαγή κατά 100% των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για όλη
την περίοδο εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων κατά του κορωναϊου για τις
πληγείσες επιχειρήσεις –φυσικά πρόσωπα
Ανάθεση εργασίας συντήρησης των χώρων πρασίνου του Δήμου

Το 2ο θέμα που συζητήθηκε εκτάκτως κατόπιν της σύμφωνης γνώμης των μελών , το
εισηγήθηκε ο κ. Τορουνίδης Ιωάννης , Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών και
αναφέρθηκε στο ν. 4683/2020 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 83/Α/10-4-2020. Στο Μέρος Α και
στο άρθρο 37 παρ. 9 αναφέρεται ότι ¨Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου επιχειρήσεις που
διακόπτουν τη λειτουργία τους , λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωναϊού
COVID -19, μπορεί να απαλλάσσονται του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και
φωτισμού του πρώτου εδαφίου της παρ. 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¨.
Ακολούθως το λόγο έλαβε ο κ. Δήμαρχος που είπε ότι πρόταση της δημοτικής αρχής
είναι να υπάρξει απαλλαγή κατά 100% από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισμού για όλες τις επιχειρήσει που υπόκεινται στα περιοριστικά μέτρα λειτουργίας
και για όσο διάστημα διαρκέσουν τα μέτρα περιορισμού.
Η Κα Ιωαννίδου Μαρία αφού έλαβε το λόγο είπε ότι πρόταση της παράταξής της είναι να
υπάρξει απαλλαγή κατά 100% και για διάστημα έξι μηνών από το Μάρτιο μέχρι και τον
Αύγουστο. Ρώτησε αν η δημοτική αρχή προτίθεται να παρατείνει τη μη καταβολή τελών και για
κάποιο διάστημα μετά τη λήξη των περιοριστικών μέτρων.
Ο κ. Δήμαρχος αφού έλαβε το λόγο είπε ότι πρόκειται για ανταποδοτικά τέλη που
εφόσον δεν λειτουργούν οι επιχειρήσεις δεν θα εισπράττονται ενώ εφόσον λειτουργούν πρέπει
να εισπράττονται.
Ο κ. Λαζαρίδης Θελογόγος αφού έλαβε το λόγο είπε ότι στάλθηκε mail από τον κ.
Παναγιωτίδη Ιωσήφ με πρόταση των τριών παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με
τα προτεινόμενα μέτρα ανακούφισης ως προς τους δημότες και τις επιχειρήσεις. Παρακάλεσε
τον κ. Πρόεδρο να αναγνωστεί.
Ο κ. Πρόεδρος ανέγνωσε την επιστολή στο σώμα που αυτοτελώς παρατίθεται ως
ακολούθως :
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"ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ"
"ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΝΤΙΚΗ"
"ΕΝΩΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΝΤΙΚΗ"

13-4-2020

ΠΡΟΣ: ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ
Ο Δήμος μας και όλοι οι συνδημότες μας, βιώνουν μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση
λόγω της πανδημίας του κορωναϊού.
Στο πλαίσιο των μέτρων που έχει λάβει η ελληνική πολιτεία για την μή εξάπλωση του ιού,
περιλαμβάνονται και η αναστολή λειτουργίας πολλών επιχειρήσεις και πολλοί συνδημότες μας
αντιμετωπίζουν αυξημένες επαγγελματικές και οικονομικές δυσκολίες. Ο Δήμος μας οφείλει να
λάβει μέτρα προκειμένου να ανακουφίσει αυτούς που πλήττονται, όπως άλλωστε προβλέπεται και
από το άρθρο 37 της ΠΝΠ της 20ης Μαρτίου 2020.
Οι τρεις Δημοτικές Παρατάξεις του Δήμου Σιντικής, «Δημοτική Συνεργασία Πολιτών»,
«Νέοι Ορίζοντες για τη Σιντική» και «Ενωμένη για την Σιντική», παίρνοντας υπόψη τις συνθήκες
που έχουν διαμορφωθεί σε όλη τη χώρα, ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ που
έχουν ως στόχο την ανακούφιση των συνδημοτών μας και των επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στα διοικητικά όρια του Δήμου μας προκειμένου να ανταπεξέλθουν σε αυτή
τη δύσκολη περίοδο που περνάμε όλοι.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:
-

Απαλλαγή ανταποδοτικών τελών (τέλη καθαριότητας & φωτισμού και φόρος
ηλεκτροδοτούμενων χώρων) όλων των επιχειρήσεων που ανέστειλαν τη λειτουργία τους
για όσο διάστημα διαρκεί η αναστολή αυτή.

-

Απαλλαγή καταβολής των τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων όλων των
επιχειρήσεων που ανέστειλαν τη λειτουργία τους για όσο διάστημα διαρκεί η αναστολή
αυτή.

-

Απαλλαγή καταβολής των τελών διαμονής παρεπιδημούντων (5%) όλων των
επιχειρήσεων που ανέστειλαν τη λειτουργία τους για όσο διάστημα διαρκεί η αναστολή
αυτή.

-

Να εξεταστεί η δυνατότητα γενναίας μείωσης των δημοτικών τελών όλων των φυσικών
προσώπων λαμβάνοντας υπόψη αφενός μεν τις μεγάλες αυξήσεις των τελευταίων χρόνων
από τη δημοτική αρχή και αφετέρου τη δημιουργία τεράστιου ανταποδοτικού
αποθεματικού που φορολογικά πλήττει τους δημότες μας σε μία δύσκολη οικονομική
συγκυρία.

-

Αναστολή καταβολής οικονομικής συμμετοχής γονέων (τροφείων) στους βρεφονηπιακούς
και παιδικούς σταθμούς για το χρονικό διάστημα που αυτοί παραμένουν κλειστοί.

-

Επαναλειτουργία του κοινωνικού συσσιτίου στους συνδημότες μας που έχουν την ανάγκη
μας.
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-

Διανομή προϊόντων σε συνδημότες μας που έχουν την ανάγκη μας (φρούτα, λαχανικά)
που θα αγοράζει ο Δήμος μας από τους παράγωγούς που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές
αγορές του Δήμου μας. (Επιτυχημένη εφαρμογή από τον Δήμο Σερρών)
Επιπρόσθετα, ζητούμε να εξεταστεί από την ΔΕΥΑΣΙ :

-

Η δυνατότητα απαλλαγής πληρωμής τιμολογίων ύδρευσης- αποχέτευσης όλων των
επιχειρήσεων που ανέστειλαν τη λειτουργία τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός
εξαμήνου αρχής γενομένης από 1η Ιανουαρίου 2020.

-

Η δυνατότητα μείωσης 30% των τιμολογίων ύδρευσης -αποχέτευσης για χρονικό
διάστημα τουλάχιστον ενός εξαμήνου αρχής γενομένης από 1η Ιανουαρίου 2020.

Επειδή στην παρούσα φάση δε γνωρίζουμε πόσο διάστημα θα διαρκέσει η κρίση, ζητούμε, σε
περίπτωση που αυτή παραταθεί, οι απαλλαγές που αναφέρονται παραπάνω να διευρυνθούν και να
περιλάβουν όλο το έτος 2020.
Καλούμε όλες τις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου να υιοθετήσουν τις προτάσεις μας και
να τις υπερψηφίσουν.
Οι επικεφαλής των
Παρατάξεων
Λούγγος Ζήσης
Φυταγκουρίδου Όλγα
Παναγιωτίδης Ιωσήφ
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κ. Γεωργιάδης Άνθιμος ο οποίος είπε ότι τέλη Μαρτίου κατατέθηκε
αίτηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Αγκίστρου η οποία θα
έπρεπε κανονικά να είναι στη σημερινή ημερήσια διάταξη. Στην παραπάνω αίτηση εκφράζεται το
αίτημα απαλλαγής των δημοτικών τελών αλλά και μείωσης του μισθώματος. Η Αναπτυξιακή
Εταιρεία Αγκίστρου είναι αυτή που μισθώνει από το Δήμο τα Λουτρά Αγκίστρου . Θα πρέπει
επομένως να καταβάλλει ενοίκιο 24.000 € για το Μάρτιο και τον Απρίλιο ενώ δε λειτουργεί.
Απαντώντας ο κ. Δήμαρχος είπε ότι η αίτηση εξετάστηκε και εμπίπτει στις διατάξεις του νόμου
που απαλλάσσει τις επιχειρήσεις από την υποχρέωση καταβολής ενοικίου για τους μήνες που δε
λειτουργούν κατά 40%. Η έκπτωση αυτή είναι υποχρεωτική και δεν υπόκειται στη διακριτική
ευχέρεια του δημοτικού συμβουλίου.
Επανερχόμενος ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι υπάρχουν Δήμοι που έλαβαν αποφάσεις για απαλλαγή
κατά 100 % των μισθωμάτων από τα ακίνητά τους. Δεν είναι πολλά τα καταστήματα που
μισθώνει ο Δήμος και το μεγαλύτερο βάρος αντιστοιχεί στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Αγκίστρου
που σίγουρα θα έχει πρόβλημα στο να καταβάλλει και το 60% των μισθωμάτων των αντίστοιχων
μηνών που δεν λειτουργεί. Για το λόγο αυτό παρακάλεσε τη δημοτική αρχή να επανεξετάσει το
θέμα.

Αφού ολοκληρώθηκε η συζήτηση του θέματος , ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να
αποφασίσουν σχετικά με τις δυο προτάσεις που υποβλήθηκαν για τη μείωση των δημοτικών
τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 37 παρ. 9 (Μέρος Α΄) του ν.
4683/2020 (ΦΕΚ 83/Α/10-4-2020) , μετά από διαλογική συζήτηση

Κατά Πλειοψηφία έντεκα (11) ψήφων υπέρ και μιας (1) κατά
Αποφασίζει
4
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Εγκρίνει την απαλλαγή κατά 100% των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
για όλη την περίοδο εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων κατά του κορωναϊου για τις
πληγείσες επιχειρήσεις –φυσικά πρόσωπα του Δήμου Σιντικής .
Μειοψήφισε η Κα Ιωαννίδου Μαρία η οποία ψήφισε την πρόταση της παράταξής της για
απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για έξι μήνες από το Μάρτιο
μέχρι και τον Αύγουστο .
Οι κ.κ. Ραβανίδης Χρήστος και Λαζαρίδης Θεολόγος ψήφισαν λευκό οπότε βάσει των
διατάξεων του άρθρου 90 του ν. 4555/2018 η ψήφος δεν καταμετράται και δεν υπολογίζεται
ούτε στις θετικές ούτε στις αρνητικές .

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 47/2020 .
Έτσι συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται όπως ακολουθεί :
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
Τ.Σ.Υ
ΤΣΙΝΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Υπογραφή 1

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ.Υ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΟΜΟΥΧΤΣΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
Τ.Υ

Υπογραφές 13

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΙΝΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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