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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ
Αριθ. Απόφασης 26/2020
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Απόσπασμα από το πρακτικό της 8/08-04-2020 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
ΘΕΜΑ: «Απαλλαγή των επιχειρήσεων που επιθυμούν να κάνουν χρήση κοινόχρηστων χώρων
στο Δήμο Νισύρου για το έτος 2020, από την υποχρέωση καταβολής τελών, στα πλαίσια
στήριξης των επιχειρήσεων που πλήγηκαν από την παύση εργασιών τους λόγω του
κορονοϊου».
Στο Μανδράκι Νισύρου, σήμερα 08-04-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση, η οποία έγινε δια περιφοράς σύμφωνα με το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. (αρ. ΦΕΚ Β΄55 /11-032020) και κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 κατά το διάστημα λήψης
μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορoνοϊού, στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την με αρ. πρωτ.
1963/02-04-2020 πρόσκληση του Προέδρου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νισύρου για να λάβει
απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Πριν την έναρξη της διαδικασίας ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 7 μέλη της επιτροπής ήταν:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Παρόντες
Κορωναίος Χριστοφής, Πρόεδρος
Πάχος Βασίλειος
Τασιούλας Ευάγγελος
Καφετζηδάκη Δήμητρα
Διακομιχάλης Χαράλαμπος
Κατσιματίδου Άννα
Τριανταφύλλου Iωάννης

Απόντες

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο επτά (7) μελών ήταν όλοι παρόντες, ο Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας και αναφερόμενος στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξής, λέει τα
παρακάτω:
Στα πλαίσια της ανάγκης στήριξης της επιχειρηματικότητας, εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού,
προτείνω την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τελών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων, σε
όσες επιχειρήσεις επιθυμούν την ενοικίαση κοινόχρηστου δημοτικού χώρου, με την προϋπόθεση ότι
λειτουργούν νόμιμα.
Η Οικονομική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη:
 Το άρθρο 173 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/06), όπως τροποποιήθηκε από το
άρθρο 207 του Ν.4555/18,
 Την παρ.8 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010,
 Την παρ. 10 του άρθρου 24 της υπ’ αριθμ. 14/14-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ
64 Α/14-3-2020) με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» όπως αυτή προστέθηκε με τις διατάξεις της παρ. 10 του
άρθρου 37 της υπ’ αριθμ. 20/20-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68 Α/20-3-2020)
με θέμα «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» οι οποίες τροποποιήθηκαν με την παρ.
3 του άρθρου 43 της υπ’ αριθμ. 30/30-03-2020 Π.Ν.Π..
ύστερα από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή:
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τελών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων, σε όσες
επιχειρήσεις επιθυμούν την ενοικίαση κοινόχρηστου δημοτικού χώρου, με την προϋπόθεση ότι
λειτουργούν νόμιμα.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθ. 26/2020.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
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