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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  ΑΡ. ΠΡΩΤ.:21789/12-06-2020  

∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ     

ΜΟΝΑ∆Α Α' ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

Από το βιβλίο πρακτικών του ∆.Σ της 

12ης συνεδρίασης  

  

Ηµεροµηνία επίδοσης της 20878 

πρόσκλησης στα µέλη του ∆.Σ η 5/6/2020  

  

Αριθ. απόφασης :  105 Περίληψη 

απόφασης :  

Συµπλήρωση, ως προς τη χρονική διάρκεια, της µε αριθµ. 72/2020 απόφασης του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου, µε θέµα: "∆ιαδικασία απαλλαγής από τα αναλογούντα τέλη κατάληψης 

κοινοχρήστων χώρων επιχειρήσεων που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη 

λειτουργία τους, λόγω των µέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19".  

  

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  

  

Πριν τη συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, τίθεται για συζήτηση το Β’ εκτός 

ηµερήσιας διάταξης θέµα που αφορά: «Συµπλήρωση, ως προς τη χρονική διάρκεια, της µε 

αριθµ. 72/2020 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε θέµα: "∆ιαδικασία απαλλαγής από 

τα αναλογούντα τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων επιχειρήσεων που διακόπτουν ή 

περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των µέτρων αποτροπής της διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19".»  

  

  

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφασίζει οµόφωνα   

  

Εγκρίνει τη συζήτηση του Γ’ εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατος ως κατεπείγοντος 

συναινούντος ως προς την πρόταξη αυτού πριν τη συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας 

διάταξης.   

  

Εισηγούµενος το θέµα ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, δίνει το λόγο στον 

Αντιδήµαρχο Οικονοµικών του ∆ήµου, κ. Σταθούλη Σπυρίδων, ο οποίος εισηγείται τα εξής:  

  

  

«Με την υπ’ αριθµ. 72/2020 απόφαση του, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ενέκρινε α) την απαλλαγή 

από τα αναλογούντα τέλη για το χρονικό διάστηµα που ισχύουν οι περιορισµοί για τις 
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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), καθώς και β) το συµψηφισµό µε µελλοντικές απαιτήσεις τελών, σε περίπτωση 

που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήµατος απαλλαγής.  

  

Σε συµπλήρωση της ως άνω απόφασης, εισηγούµαι να οριστεί ως χρονική διάρκεια ισχύος 

της ως άνω αναφερόµενης απαλλαγής το χρονικό διάστηµα από 15.03.2020 έως  

31.05.2020.»  

  

Κατά τα λοιπά, ισχύει ως έχει η ως άνω αναφερόµενη, υπ’ αριθµ. 72/2020 Απόφαση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου.   

  

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη του την 

ισχύουσα νοµοθεσία, και µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του, όπως 

αναλυτικά αναφέρεται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της παρούσης συνεδρίασης  

  

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

  

Εγκρίνει, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο εισηγητικό µέρος της παρούσης, 

τη συµπλήρωση της χρονικής διάρκειας της απαλλαγής από τα αναλογούντα τέλη, για το 

χρονικό διάστηµα από 15/03/2020 έως 31/05/2020, για τις επιχειρήσεις που διέκοψαν ή 

περιόρισαν 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).  

  

Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’ αριθµ. 72/2020 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  

  

Αναθέτει τα περαιτέρω στον κ. ∆ήµαρχο.  

  

Εκδόθηκε η µε αριθµό 105/2020 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  

  

Εγκρίνεται η παρούσα και υπογράφεται :  

  

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  Τ Α  Ψ Η Φ Ι Σ Α Ν Τ Α  Μ Ε Λ Η  

  


