ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 3/14 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 68
Στη Λευκάδα σήµερα στις 26 του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
18:00 µ.µ. ήρθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την
αριθµ. 4732/21-2-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η
οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

Παραβρέθηκαν

Απουσίαζαν

1. Αραβανής Ελευθέριος
2.Μακρυγιώργου Νίκη
3. Ρόκκος Στυλιαν.
4. Αραβανής Ανδρέας
5. Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
6. Σούνδιας Πραξιτέλης
7. Πεντεσπίτης Νικόλαος
8. Καρτάνος Ιωάννης
9. Ζουριδάκης Ευτύχιος
10. Βικέντιος Νικόλαος
11. Γεωργάκης Βασίλειος
12. Αραβανής Σπυρίδων
13. Μεσσήνη Κερασούλα
14. Σώλος Φώτιος
15. Γιαννούτσος Πέτρος
16. Βεργίνης Ξενοφώντας
17. ∆ρακονταειδής Κων/νος
18. Νικητάκης Μάρκος
19. Φίλιππας Γεώργιος
20. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
21. Ροντογιάννης Κων/νος
22. Βλάχος Σπυρίδων
23. Γαζής Αναστάσιος
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

1. Πετούση -Σκιαδά Ζωή
2. Μεσσήνης Ιωάννης
3. Σίδερης Αντώνιος
4..Μελάς Βασίλειος
5. Μαργέλης Γεώργιος.
6. Λάζαρη Πηνελόπη
7. ΚαββαδάςΑθανάσιος
8. Στραγαλινός Βασίλειος
9. Γαβρίλης ∆ηµήτριος
10. Καρβούνης Σπυρίδων
11.
12.
13.
14.
15..

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο ∆ήµαρχο
κ. Κώστα Αραβανή, ο οποίος ήταν
παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης
βρέθηκαν παρόντα (27) µέλη

Πριν συζητηθεί το 27ο θέµα αποχώρησαν οι κκ. Καββαδας Αθανάσιος , Γαβρίλης ∆ηµήτριος ,
Καρβούνης Σπυρίδωνας και Στραγαλινός Βασίλειος.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 27ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 03/2014 Συνεδρίασης του ∆.Σ.
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση αναπροσαρµογής τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων
∆ήµου Λευκάδας. (σχετ. η αριθµ. 47/2014 απόφαση Ο.Ε.).
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Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήµαρχος.

Ο Αντιδήµαρχος , κ. Στυλιανός Ρόκκος, εισηγούµενος το θέµα, είπε στο ∆.Σ.:
“Θέτω υπόψιν σας την υπ' αριθµ. 47/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου
Λευκάδας σύµφωνα στην οποία αποφασίστηκε, κατά πλειοψηφία , αναπροσαρµογή των τελών
χρήσης κοινόχρηστων χώρων ∆. Λευκάδας ως εξής :
∆.Ε. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
Ζώνη Α΄ Παραλιακός άξονας α’ τµήµα µέχρι οδό Κόνταρη 22,00 €
και β’ τµήµα από

οδό Κόνταρη έως Πνευµατικό Κέντρο 20,00 € ανά τ.µ. ετησίως

Ζώνη Κεντρική Πλατεία από

26,50 € σε 20,00 €

Ζώνη Γ Κεντρική αγορά από

23,50 € σε 20,00 €

Ζώνη ∆΄ Λοιπή Πόλη

20,50 € σε 20,00 €

από

ανά τ.µ. ετησίως
«
«

«
«

Χρήση ενός (01) µόνο ψυγείου για ∆.Κ. Λευκάδας ( χώρος περιπτέρου) 220 € συνολικά
Όλες οι άλλες τιµές στην ∆.Ε. Λευκάδας παραµένουν ως έχουν.
∆.Ε ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ
Για το µέρος που αφορά την Τ.Κ. Βασιλικής ως εξής : από 25 € το τ.µ. για χρήση πεζοδροµίων
σε 20 € το τ.µ. Εδώ θα πρέπει να σηµειωθεί η δραστική µείωση τιµών ανά

τ.µ. στα

τραπεζοκαθίσµατα για την Τ.Κ. Βασιλικής και Ευγήρου (Σύβοτα) που ήδη έγινε µε την αρ.
120/2013 απόφαση του ∆.Σ. Λευκάδας, επειδή οι χώροι αυτοί διέπονται από τις διατάξεις
αιγιαλού και παραλίας, από 32 € ανά τ.µ. σε 25 € ανά τ.µ..
Σε αυτό το σηµείο ο εισηγητής συµπληρώνει ότι θα υπάρξει συνεννόηση µε την Κτηµατική
Υπηρεσία για το εάν είναι εφικτό να µειωθεί η τιµή για την Τ.Κ. Βασιλικής.
Οι τιµές ανά τ.µ. παραµένουν και ισχύουν οι ίδιες στις υπόλοιπες Τ.Κ. ∆.Ε. Απολλωνίων.
∆.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ
Α) χρήση πεζοδροµίων σε 20 € ανά τ.µ. για ένα έτος
Β) χρήση παραλιακού κοινόχρηστου δηµοτικού τµήµατος σε 22 € ανά τ.µ. για χρήση
Τραπεζοκαθισµάτων."
ΓΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ: ∆ιαφωνώ µε το πεζοδρόµιο του Νυδριού το οποίο από 5 ευρώ γίνεται
20 ευρώ. Εγώ προτείνω για χρήση πεζοδροµίου 12 ευρώ.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ : Εάν ήταν 5 ευρώ να παραµείνει 5 ευρώ.
∆ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ : Συµφωνούµε µε τον συµβολικό χαρακτήρα της µείωσης τιµών.
Το κριτήριο που πρέπει να βάλουµε είναι το αίσθηµα δικαίου που πρέπει να έχουν οι
αποφάσεις µας. Π.χ. τα στενά της Λευκάδας δεν µπορεί να πληρώνουν το ίδιο µε την κεντρική
αγορά ή την παραλία. Το ίδιο συµβαίνει και στο Νυδρί. Πρέπει να µειωθεί η 4η ζώνη στην
Λευκάδα και να δηµιουργήσουµε νέα ζώνη στο Νυδρί. Εµείς θεωρούµε άδικο ένα καφενείο
στον Άγιο Μηνά, να πληρώνει το ίδιο µε ένα άλλο το οποίο είναι κλειστό και το χρησιµοποιεί
όλο το χρόνο. Θεωρώ ότι όσα καταστήµατα χρησιµοποιούν πτυσσόµενους υαλοπίνακες
πρέπει να γίνει αύξηση και όχι µείωση. Για το Νυδρί αν διαπιστωθεί ότι ισχύει το 5 ευρώ να
παραµείνει ως έχει.
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ΠΕΝΤΕΣΠΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Συµφωνώ απόλυτα µε την πρόταση του κ. ∆ρακονταειδή ειδικά
για την πόλη της Λευκάδας. Από την στιγµή που βάζουµε ζώνες πρέπει να υπάρχει ανώτερο
και ελάχιστο.
ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ : Νοµίζω ότι πρέπει να είµαστε συνεπείς σε αυτά που ψηφίσαµε πριν
από 5 µήνες και σε αυτά που θα ψηφίσουµε σήµερα. Για ποιο αίσθηµα δικαιοσύνης µιλάµε
όταν αλλού το µειώνουµε 2,5% και αλλού 20%.
ΒΕΡΓΙΝΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ: Να ισχύσουν 3 συντελεστές 22% , 20% και 18% ευρώ.
∆ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ : Συµφωνούµε µε τον συµβολικό χαρακτήρα της µείωσης . Για
την Λευκάδα συµφωνούµε µε το ποσό για την Α-Β και Γ Ζώνη , για την ∆ Ζώνη να γίνει 17
ευρώ και στα καταστήµατα που χρησιµοποιούν πτυσσόµενους υαλοπίνακες να αυξηθεί σε 35
ευρώ ανά τ.µ. Για την ∆.Ε. Ελλοµένου να πληρώσουν και αυτοί που δεν πληρώνουν και για την
Βασιλική να ισχύσουν οι τιµές που ισχύουν και για την πόλη της Λευκάδας.
Ακολουθεί ψηφοφορία :
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν 16 δηµοτικοί σύµβουλοι.
Υπέρ της πρότασης του κ. ∆ρακονταειδή ψήφισαν 7 δηµοτικοί σύµβουλοι, οι κκ.
∆ρακονταειδής Κων/νος, Νικητάκης Μάρκος, Φίλιππας Γεώργιος, Μπραντζουκάκης Νικόλαος,
Πεντεσπίτης Νικόλαος, Βλάχος Σπυρίδωνας και Ροντογιάννης Κων/νος.
Ο κ. Πεντεσπίτης Νικόλαος ψηφίζει όλη την πρόταση του κ. ∆ρακονταειδή εκτός από το σηµείο
µε τα καταστήµατα που χρησιµοποιούν πτυσσόµενους υαλοπίνακες.

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση.
Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

εγκρίνει την αναπροσαρµογή τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων ∆ήµου Λευκάδας ως εξής :
∆.Ε. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
Ζώνη Α΄ Παραλιακός άξονας α’ τµήµα µέχρι οδό Κόνταρη 22,00 €
και β’ τµήµα από

οδό Κόνταρη έως Πνευµατικό Κέντρο 20,00 € ανά τ.µ. ετησίως

Ζώνη Κεντρική Πλατεία από

26,50 € σε 20,00 €

Ζώνη Γ Κεντρική αγορά από

23,50 € σε 20,00 €

Ζώνη ∆΄ Λοιπή Πόλη

20,50 € σε 20,00 €

από

ανά τ.µ. ετησίως
«
«

«
«

Χρήση ενός (01) µόνο ψυγείου για ∆.Κ. Λευκάδας ( χώρος περιπτέρου) 220 € συνολικά
Όλες οι άλλες τιµές στην ∆.Ε. Λευκάδας παραµένουν ως έχουν.
∆.Ε ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ
Για το µέρος που αφορά την Τ.Κ. Βασιλικής ως εξής : από 25 € το τ.µ. για χρήση πεζοδροµίων
σε 20 € το τ.µ. Εδώ θα πρέπει να σηµειωθεί η δραστική µείωση τιµών ανά

τ.µ. στα

τραπεζοκαθίσµατα για την Τ.Κ. Βασιλικής και Ευγήρου (Σύβοτα) που ήδη έγινε µε την αρ.
120/2013 απόφαση του ∆.Σ. Λευκάδας, επειδή οι χώροι αυτοί διέπονται από τις διατάξεις
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αιγιαλού και παραλίας, από 32 € ανά τ.µ. σε 25 € ανά τ.µ., µε την προϋπόθεση ότι θα γίνει
δεκτό από την Κτηµατική Υπηρεσία να µειωθεί η τιµή στην Τ.Κ. Βασιλικής.
Οι τιµές ανά τ.µ. παραµένουν και ισχύουν οι ίδιες στις υπόλοιπες Τ.Κ. ∆.Ε. Απολλωνίων.
∆.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ
Α) χρήση πεζοδροµίων σε 20 € ανά τ.µ. για ένα έτος
Β) χρήση παραλιακού κοινόχρηστου δηµοτικού τµήµατος σε 22 € ανά τ.µ. για χρήση
Τραπεζοκαθισµάτων

Η απόφαση αυτή πήρε αρ.68/14.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
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