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ΘΕΜΑ: Έκτακτα μέτρα οικονομικής στήριξης από το Δήμο Λαρισαίων για επιχειρήσεις. 
 

Στη Λάρισα, σήμερα 27η του μηνός Απριλίου, του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30 
μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ 
συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 18256/23-04-2021 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η 
οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και ισχύει και της με αρ. 426/13-11-2020 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ. 

 
 
Συμμετείχαν δε από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Δεληγιάννης Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) 

Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Ανδριτσόπουλος 
Ανδρέας 6) Απρίλη Αγορίτσα, 7) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 8) Βαϊούλης Κωνσταντίνος, 9) 
Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 10) Βούλγαρης Σωτήριος, 11) Γεωργάκης Δημήτριος 12) 
Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 13) Γούλας Παναγιώτης, 14) Δαούλας Θωμάς, 15) Διαμάντος 
Κωνσταντίνος, 16) Δρυστέλλας Αθανάσιος, 17) Ζαούτσος Γεώργιος, 18) Καλαμπαλίκης 
Κωνσταντίνος, 19) Καλτσάς Νικόλαος, 20) Καραλαριώτου Ειρήνη, 21) Καφφές Θεόδωρος, 22) 
Κρίκης Πέτρος, 23) Κυριτσάκας Βάιος, 24) Μαβίδης Δημήτριος, 25) Μαμάκος Αθανάσιος, 26) 
Μπουσμπούκης Ιωάννης, 27) Νασιώκας Παναγιώτης, 28) Νταής Παναγιώτης, 29) Ξυνοπούλου 
Ελένη – Μαρίνα, 30) Παναγιώτου Ιωάννης, 31) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 32) Παπαδούλης 
Γεώργιος, 33) Παπαποστόλου Δημήτριος, 34) Πράπας Αντώνιος, 35) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 36) 
Σάπκας Παναγιώτης, 37) Σούλτης Γεώργιος, 38) Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας, 39) Τάχος Δημήτριος, 
40) Τερζούδης Χρήστος, 41) Τζατζάκης Φώτιος, 42) Τσακίρης Μιχαήλ και 43) Τσιλιμίγκας 
Χρήστος 

 
και δεν συμμετείχαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κ.κ..: 1) Γαμβρούλας Νικόλαος, 2) 

Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, 3) Λώλος Αχιλλέας, 4) Μόρας Ευάγγελος, 5) Ξηρομερίτης Μάριος 
και 6) Παπαπαρίσης Απόστολος. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 

49 παρευρίσκονταν οι 43, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 
του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου 
αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του 
Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη. 
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ΑΔΑ: ΨΒΚΘΩΛΞ-ΝΟΘ



 
Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γούλας Παναγιώτης. 
To Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έκτακτα μέτρα 

οικονομικής στήριξης από το Δήμο Λαρισαίων για επιχειρήσεις και αφού έλαβε υπόψη:  
1. Το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
2. Τα άρθρα 79 παρ.4 και 93 του Ν.3463/2006  
3. Το άρθρο 37 παρ. 7,8,9 της Π.Ν.Π. 68/20-03-2020.  
4. Τη με αριθμ. πρωτ. 17212/16/04/2021 εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών κ. 

Αδαμόπουλου Αθανασίου, η οποία έχει ως εξής:  
Με την υπ’ αριθμ. 85/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων 

αποφασίσθηκε η λήψη έκτακτων μέτρων οικονομικής στήριξης από το Δήμο Λαρισαίων για 
επιχειρήσεις και πολίτες για το χρονικό διάστημα της καραντίνας της περιόδου Μαρτίου-Μαΐου 
2020, μεταξύ άλλων, σε εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 8 & 9 του άρθρου 37 της 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «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» (ΦΕΚ 68/Ά/20-3-20), οι οποίες ορίζουν ότι:  
«8. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν 
υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19 και δεν κάνουν χρήση παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με το άρθρο 
13 του από 24-9/20-10-1958 β.δ. (Α΄ 171), μπορεί να απαλλάσσονται από τα αναλογούντα τέλη 
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. 
9. 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.» 

Κατόπιν των παραπάνω, σε επιχειρήσεις που αναστέλλεται υποχρεωτικά η λειτουργία 
τους με κρατική εντολή λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού κατά το 
δεύτερο lockdown (π.χ. εστίαση από 30/10/20, λιανεμπόριο από 7/11/20, εκπαίδευση από 
16/11/20 κ.λ.π.) και για όσο χρονικό διάστημα διαρκέσουν τα περιοριστικά μέτρα στο Δήμο 
Λαρισαίων, προτείνεται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων: 
α) η απαλλαγή καταβολής των τελών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων (τραπεζοκαθίσματα, κλπ) 
όσων δεν κάνουν χρήση του παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου και  
β) η απαλλαγή καταβολής των ανταποδοτικών δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού για 
τους επαγγελματικούς λογαριασμούς παροχής ρεύματος. 
 Αναφέρεται, ότι για τα μισθώματα των δημοτικών ακινήτων που στεγάζονται επιχειρήσεις, 
οι οποίες διέκοψαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους με κρατική εντολή, εφαρμόζονται οι διατάξεις 
της ισχύουσας νομοθεσίας κατά ΚΑΔ (π.χ. Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2020 μείωση 40%, Ιανουάριο-
Φεβρουάριο 2021 πλήρης απαλλαγή), με εξαίρεση τα κυλικεία των ΚΑΠΗ, τα οποία δεν 
επαναλειτούργησαν από τον Μάρτιο 2020 έως και σήμερα και ως εκ τούτου γι’ αυτά εφαρμόζεται 
η 86/2020 Α.Δ.Σ., ήτοι πλήρης απαλλαγή. 
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Επισημαίνεται, ότι στην περίπτωση καταβολής των παραπάνω τελών κατά το διάστημα 
απαλλαγής αυτών, θα υπάρχει η δυνατότητα συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις τελών. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

Εγκρίνει τη λήψη έκτακτων μέτρων οικονομικής στήριξης από το Δήμο Λαρισαίων σε 
επιχειρήσεις που αναστέλλεται υποχρεωτικά η λειτουργία τους με κρατική εντολή λόγω των 
μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού κατά το δεύτερο lockdown (π.χ. εστίαση από 
30/10/20, λιανεμπόριο από 7/11/20, εκπαίδευση από 16/11/20 κ.λ.π.) και για όσο χρονικό διάστημα 
διαρκέσουν τα περιοριστικά μέτρα στο Δήμο Λαρισαίων, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, τα 
οποία είναι τα κάτωθι:  
α) η απαλλαγή καταβολής των τελών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων (τραπεζοκαθίσματα, κλπ) 
όσων δεν κάνουν χρήση του παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου και  
β) η απαλλαγή καταβολής των ανταποδοτικών δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού για 
τους επαγγελματικούς λογαριασμούς παροχής ρεύματος. 
 Για τα μισθώματα των δημοτικών ακινήτων που στεγάζονται επιχειρήσεις, οι οποίες 
διέκοψαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους με κρατική εντολή, εφαρμόζονται οι διατάξεις της 
ισχύουσας νομοθεσίας κατά ΚΑΔ (π.χ. Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2020 μείωση 40%, Ιανουάριο-
Φεβρουάριο 2021 πλήρης απαλλαγή), με εξαίρεση τα κυλικεία των ΚΑΠΗ, τα οποία δεν 
επαναλειτούργησαν από τον Μάρτιο 2020 έως και σήμερα και ως εκ τούτου γι’ αυτά εφαρμόζεται 
η 86/2020 Α.Δ.Σ., ήτοι πλήρης απαλλαγή. 

Επισημαίνεται, ότι στην περίπτωση καταβολής των παραπάνω τελών κατά το διάστημα 
απαλλαγής αυτών, θα υπάρχει η δυνατότητα συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις τελών. 
 
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω. 
 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
 
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 

ΑΔΑ: ΨΒΚΘΩΛΞ-ΝΟΘ
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