ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 14ης/19 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 250/2019
Στη Λευκάδα σήµερα στις 10 του µηνός Ιουλίου του έτους 2019, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 ήρθε σε
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ∆ιοικητηρίου Λευκάδας
(Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 13567/5-7-2019 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1
Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
1
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
2
∆ρακονταειδής Κων/νος
2
Βλάχος Κων/νος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Κοντοµίχης Ευάγγελος
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Κακλαµάνη Αναστασία
5
Κούρτης Φίλιππος
5
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
6
Σέρβος Κων/νος
6
Γιαννιώτης Οδυσσέας
7
Πολίτης Σπυρίδων
7
Τριλίβας Χρήστος
8
Αρβανίτης Σπυρίδων
8
Κατωπόδη Ευανθία
9
Κατηφόρης Χρήστος
9
Γρηγόρη Ασπασία
10
Φίλιππας Γεώργιος
10
Βικέντιος Νικόλαος
11
Θερµός Ευάγγελος
11
Σκληρός Παναγιώτης
12
Βλάχος Ευστάθιος
12
Αραβανής Βασίλειος
13
Παπαδόπουλος Ανδρέας
13
Πετούση-Σκιαδά Ζωή
14
Καρφάκη Μαριάννα
14
Ζουριδάκης Ευτύχιος
15
Μήτσουρας Πέτρος
15
Σκληρός Φίλιππος
16
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
16
Καββαδάς Θωµάς
17
Γληγόρης Κων/νος
17
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
23
23
κ. Νικητάκη Μάρκο, που ήταν παρών.
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα
δεκαεπτά (17) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον πρακτικογράφο κ. Ζαβιτσάνο Νικόλαο, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
Συζητήθηκαν τρία (3) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο
Προτάχθηκαν οµόφωνα και συζητήθηκαν µετά το 1 θέµα της Η.∆. τα θέµατα 14, 15 και 13.
ου
Ο ∆.Σ. Φρεµεντίτης Χριστόφορος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 5 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 21 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 14ης/2019 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ. σχετικά µε αποδοχή ή µη της Συλλογικής Συµφωνίας µεταξύ της «ΕΝΩΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΛΛΑ∆ΑΣ» µέλος της οποίας είναι ο δηµοτικός Ραδιοφωνικός Σταθµός Καρυάς 96,7fm
και της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «GEA-GRAMMO, ΕΡΑΤΩ, ΑΠΟΛΛΩΝ» ως ενιαίου
οργανισµού συλλογικής διαχείρισης και είσπραξης του συγγενικού δικαιώµατος των παραγωγών υλικών φορέων
ήχου και των ερµηνευτών-εκτελεστών καλλιτεχνών.
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήµαρχος

1

Ο Αντιδήµαρχος κ. Αθανάσιος Περδικάρης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας, η
οποία έχει ως εξής:
«Το θέµα κρίνεται κατεπείγον διότι πρέπει να γίνει αποδοχή της συλλογικής συµφωνίας προκειµένου να
προχωρήσουµε σε προπαρασκευαστικές ενέργειες (αλληλογραφία, νέος ΚΑ εξόδων) για την καταβολή της
συνδροµής µας κατά το τρέχον οικονοµικό έτος.
Θέτουµε υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τα εξής:
1.
Τις δ/ξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10, (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης»
2.
Τον πρότυπο Κανονισµό Λειτουργίας ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου
Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών (ΦΕΚ 497/22-04-2002)
3.
Την αριθµ. 81/2016 (ΦΕΚ 2549/18-08-2016 ,τεύχος δεύτερο) Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί
κατάργησης του δηµοτικού Ν.Π.∆.∆ µε την επωνυµία Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί Σταθµοί-Παιδεία-Κοινωνική ΜέριµναΑθλητισµός-Πολιτισµός-Περιβάλλον»
4.
Το υπ’αριθµ.17819/6-09-2016 έγγραφο του ∆ήµου Λευκάδας σχετικά µε την µεταφορά αρµοδιοτήτων του
καταργηθέντος ∆ηµοτικού ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί Σταθµοί-Παιδεία-Κοινωνική ΜέριµναΑθλητισµός-Πολιτισµός-Περιβάλλον»
5.
Τις δ/ξεις του ν. 2121/1993 όπως ισχύει
Εισηγητής: Περδικάρης Αθανάσιος, αρµόδιος Αντιδήµαρχος
Ενηµερώνουµε τα µέλη του ∆.Σ. για τα εξής:
Ο Ραδιοφωνικός Σταθµός Καρυάς 96,7 fm είναι µέλος της ΕΝΩΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΜΜΕ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ που έχει έδρα την Αθήνα και στον οποίο συµµετέχουν περιφερειακοί ραδιοτηλεοπτικοι δηµοτικοί σταθµοί.
Έχει ως σκοπό την προστασία και διαφύλαξη των έννοµων συµφερόντων των µελών της καθώς την παρέµβαση
προς κάθε Αρχή για την προστασία της δηµοτικής ραδιοφωνίας.
Ο ενιαίος Οργανισµός GEA ιδρύθηκε κατά τις δ/ξεις του άρθρου 49, παράγραφοι 1,2, και 3 του νόµου
2121/1993 και εκπροσωπεί :
-παραγωγούς υλικών φορέων ήχου (δισκογραφικές επιχειρήσεις που παράγουν υλικούς φορείς ήχου ή ήχου και
εικόνας, δίσκους, κασέτες, βιντεοκλίπ, CD και οπτικοποιηµένα µουσικά έργα) –έχουν διακριτικό τίτλο GRAMMO
-τραγουδιστές –ερµηνευτές που συγκρότησαν τον οργανισµό συλλογικής διαχείρισης µε τίτλο ΕΡΑΤΩ
-µουσικούς που συγκρότησαν τον οργανισµό µε τίτλο ΑΠΟΛΛΩΝ
Τα δύο µέρη κατόπιν συνεργασίας προχώρησαν στη σύναψη συλλογικής συµφωνίας προς διευθέτηση του
καθορισµού των οφειλόµενων στον GEAαµοιβών συγγενικών δικαιωµάτων για τη ραδιοφωνική µετάδοση και /ή
αναµετάδοση των φωνογραφηµάτων που πραγµατοποιούν οι ραδιοφωνικοί σταθµοί-µέλη από τους ποµπούς ή
αναµεταδότες τους.
Η ετήσια ελάχιστη αµοιβή , όπως προκύπτει από την προαναφερόµενη συλλογική σύµβαση, ανέρχεται στο
1.500,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ για τους ραδιοφωνικούς σταθµούς περιφερειακής-τοπικής εµβέλειας, ενώ για
ραδιοφωνικούς σταθµούς µέλη της Ένωσης µε συνολικά ετήσια ακαθάριστα έσοδα από 0,00 έως 37.000,00 ευρώ η
αµοιβή καθορίσθηκε στα 300,00 ευρώ ετησίως.
Παραθέτουµε συνηµµένα το κείµενο της Συλλογικής Συµφωνίας, και εισηγούµαστε,
το ∆.Σ. να αποδεχθεί τη Συλλογική Συµφωνία µεταξύ της «ΕΝΩΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ
ΜΜΕ ΕΛΛΑ∆ΑΣ» µέλος της οποίας είναι ο δηµοτικός Ραδιοφωνικός Σταθµός Καρυάς 96,7fm και της αστικής µη
κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «GEA-GRAMMO, ΕΡΑΤΩ, ΑΠΟΛΛΩΝ» ως ενιαίου οργανισµού
συλλογικής διαχείρισης και είσπραξης του συγγενικού δικαιώµατος των παραγωγών υλικών φορέων ήχου και των
ερµηνευτών-εκτελεστών καλλιτεχνών”.
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα, µε δεκαπέντε ψήφους αποφασίζει:
Αποδέχεται, τη συνηµµένη στην παρούσα απόφαση, Συλλογική Συµφωνία µεταξύ της «ΕΝΩΣΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΛΛΑ∆ΑΣ» µέλος της οποίας είναι ο δηµοτικός Ραδιοφωνικός Σταθµός
Καρυάς 96,7fm και της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «GEA-GRAMMO, ΕΡΑΤΩ, ΑΠΟΛΛΩΝ»
ως ενιαίου οργανισµού συλλογικής διαχείρισης και είσπραξης του συγγενικού δικαιώµατος των παραγωγών υλικών
φορέων ήχου και των ερµηνευτών-εκτελεστών καλλιτεχνών”.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 250/2019.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

2

