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ΑΔΑ: Ρ5ΙΥΩ1Σ-ΞΣΜ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Του πρακτικού της από 6-6-2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός απόφασης 32 / 2021
Περίληψη: Ορθή επανάληψη της 24/2021 απόφασης δημοτικού συμβουλίου όσον αφορά στον τρόπο
καταβολής του τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων.

Στη Σκύρο, σήμερα 06 του μηνός Ιουνίου του έτους 2021 ημέρα Κυριακή το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου συνήλθε σε
ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 ( Α’ 76),
και ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 3092 από
3-6-2021 έγγραφη πρόσκληση του κ. Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε από τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 17 μελών
συμμετείχαν 17 μέλη και ονομαστικά οι:
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Ευγενικός Ιωάννης του Δημητρίου
Βασιλάκος Στέργιος του Δημητρίου
Λάμπρος Γεώργιος του Δημητρίου
Λάμπρος Σταμάτιος του Εμμανουήλ
Μαλαματίνης Γεώργιος του Ιωάννη
Ξανθούλη Μαρία του Ζαχαρία
Λαμπαθάκης Γεώργιος του Δημητρίου
Μακρής Γεώργιος του Μακρή
Φεργάδη Σπυριδούλα του Γεωργίου
Φτούλης Δημήτριος του Γεωργίου
Αντωνόπουλος Κυριάκος του Γεωργίου
Κωστής Ιπποκράτης του Πέτρου
Κυριαζής Δημήτριος του Μαντζουράνη
Λέκκας Στρατής του Ελευθερίου
Φτούλης Ιωάννης του Γεωργίου
Τραχανάς Δημήτριος του Εμμανουήλ
Μικές Ευθύμιος του Δημητρίου

Πρόεδρος
Μέλος
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

ΑΠΟΝΤΕΣ: - 0 -

Στην δια περιφοράς συνεδρίαση συμμετέχει προσκληθείς και ο κ. Δήμαρχος
Για το συζητούμενο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε τεθεί υπόψη των κ.κ. δημοτικών συμβούλων
η από 17-5-2021 πρόταση του κ. Δημάρχου
αναφορικά με την παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων
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χώρων για το έτος 2021 , η οποία συζητήθηκε κατά την συνεδρίαση της 28 ης Μαΐου 2021 και επί της
ποίας ελήφθη η 24/2021 απόφαση δημοτικού συμβουλίου.
Στην ως άνω έγγραφη πρόταση του κ. Δημάρχου αναφερόταν ότι … «Το αναλογούν τέλος
να δοθεί από τους υπόχρεους σε τρείς ισόποσες δόσεις, η 1η με την σύναψη συμφωνητικού, η 2η την
τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιουλίου και η 3η την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Αυγούστου.»
Ωστόσο κατά την συζήτηση του θέματος η τελικώς διαμορφωθείσα απόφαση ορίζει ως
τρόπο καταβολής του αναλογούντος μισθώματος, την εφάπαξ καταβολή αυτού με την σύνταξη του
μισθωτηρίου.
Επειδή οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες αναφερόμενοι στον Δήμο διατυπώνουν
οικονομική δυσκολία της προπληρωμής του συνολικού τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων, με
δεδομένο ότι είχε ανασταλεί η λειτουργία των καταστημάτων τους λόγω covid, ζητείται από το
δημοτικό συμβούλιο να εγκρίνει ως τρόπο πληρωμής των τελών αυτών σε τρείς ισόποσες δόσεις, η
1η με την σύναψη συμφωνητικού, η 2η την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιουλίου και η 3η την
τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Αυγούστου.

Τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου έχοντας υπόψη τα ανωτέρω
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
Κάνουν δεκτή την πρόταση του κ. Δημάρχου αναφορικά με τον τρόπο καταβολής των
τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων όπως αυτοί καθορίστηκαν με την 24/2021 απόφαση
δημοτικού συμβουλίου την οποία με την παρούσα απόφαση τροποποιούν όσον αφορά
στον τρόπο καταβολής των τελών που αντιστοιχούν στην χρήση κοινόχρηστων χώρων.
Συγκεκριμένα εγκρίνουν την καταβολή των τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων έτους
2021, σε τρείς (3) ισόποσες δόσεις και συγκεκριμένα η 1η με την σύναψη συμφωνητικού,
η 2η την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιουλίου και η 3η την τελευταία εργάσιμη ημέρα
του μηνός Αυγούστου
Η παρούσα απόφαση έλαβε α. α. 32 / 2021
Συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό
Η Πρόεδρος
Τα μέλη
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
Ευγενικός Ιωάννης

Ο Γραμματέας
Αντωνόπουλος Κυριάκος

