ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 13/13 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 184
Στη Λευκάδα σήμερα στις 22 του μηνός Μαϊου του έτους 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00
ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 12627/17-52013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
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Αραβανής Ελευθέριος -Πρόεδρος
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Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Αραβανής Ανδρέας
Ρόκκος Στυλιανός
Βικέντιος Νικόλαος
Σούνδιας Πραξιτέλης
Γαζής Αναστάσιος
Γιαννούτσος Πέτρος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σώλος Φώτιος
Καρτάνος Ιωάννης
Γαβρίλης Δημήτριος
Φίλιππας Γεώργιος
Νικητάκης Μάρκος
Δρακονταειδής Κων/νος
Μελάς Βασίλειος

Απουσίαζαν
Σάντα Μακρή Αικατερίνη
Σίδερης Αντώνιος
Μακρυγιώργου Νίκη
Μεσσήνη Κερασούλα
Καρβούνης Σπυρίδων
Λάζαρη Πηνελόπη
Μεσσήνης Ιωάννης
Μαργέλης Γεώργιος
Αραβανής Γεράσιμος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Βεργίνης Ξενοφών
Καββαδάς Αθανάσιος
Στραγαλινός Βασίλειος
Βλάχος Σπυρίδων
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Γεωργάκης Βασίλειος
Αραβανής Σπυρίδων
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν απών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 27 μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 27ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 13/13 Συνεδρίασης του Δ.Σ.
Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αναπροσαρμογής τελών κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Λευκάδας,
Ελλομένου, Απολλωνίων.
Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος.
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Ο Αντιδήμαρχος κ.Στυλιανός Ρόκκος, εισηγούμενος το θέμα, είπε στο Δ.Σ.:
Έχοντας υπόψιν μας :
α) τις διατάξεις του άρθρο 13 παρ. 3 Β.Δ. 24/9-2/10/58 όπως αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 3 του Ν. 1080/80
β) το γεγονός τις γενικότερης οικονομικής κατάστασης λαμβάνοντας υπ΄πψιν μας
την πραγματική οικονομική δυνατότητα των εν δυνάμει υπόχρεων , προωθώντας κατά
το δυνατό ορθολογισμό των τελών κοινόχρηστων χώρων
εισηγούμαι την αναπροσαρμογή των τελών κοινοχρήστων χώρων ως εξής :
Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Τροποποιούμε την με αριθ. 238/2003 απόφαση του Δήμου Λευκάδας και συγκεκριμένα :
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 Δ΄ Λοιπή Πόλη

20,50 € σε 20,00 €

από

ανά τ.μ. ετησίως
«
«

«
«

Χρήση ενός (01) μόνο ψυγείου για Δ.Κ. Λευκάδας ( χώρος περιπτέρου) 220 € συνολικά
Όλες οι άλλες τιμές στην Δ.Ε. Λευκάδας παραμένουν ως έχουν.
Δ.Ε ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ
Τροποποιούμε την με αριθ. 45/2001 απόφαση του πρώην Δήμου Απολλωνίων 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
Δ.Σ. Λευκάδας, επειδή οι χώροι αυτοί διέπονται από τις διατάξεις αιγιαλού και παραλίας, από
32 € ανά τ.μ. σε 25 € ανά τ.μ.
Οι τιμές ανά τ.μ. παραμένουν και ισχύουν οι ίδιες στις υπόλοιπες Τ.Κ. Δ.Ε. Απολλωνίων
Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ
Τροποποιούμε την με αριθ. 4/97 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Νυδριού και
συγκεκριμένα :
Α) χρήση πεζοδρομίων σε 20 € ανά τ.μ. για ένα έτος
Β) χρήση παραλιακού κοινόχρηστου δημοτικού τμήματος σε 25 € ανά τ.μ. για χρήση
τραπεζοκαθισμάτων.
Παρακαλείται το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Κ.ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ: Αντιλαμβάνομαι ότι περνάμε μια κρίση. Δεν έχω αντίρρηση για τις
Δημοτικές Ενότητες Απολλωνίων και Ελλομένου να πάμε με αυτές που προτείνει η εισήγηση.
Οι αντιρρήσεις που έχω είναι για την πόλη της Λευκάδας. Δεν είναι το ίδιο η κεντρική αγορά με
τα στενά της Λευκάδας ή τη Νεάπολη. Υπάρχει επίσης θέμα με αυτούς που έχουν κοινόχρηστο
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χώρο και τον εκμεταλλεύονται για 12 μήνες σε σχέση με αυτούς που χρησιμοποιούν το χώρο
για 2-3 μήνες. Η πρόταση για την πόλη θα προτιμούσα να παρθεί πίσω.
Α.ΓΑΖΗΣ: Για τη Δ ζώνη της πόλης θα έπρεπε να υπάρχει κάποια βελτίωση. Είναι λογικότερο
και στο Νυδρί να πάμε στην ίδια τιμή με την παραλία της Λευκάδας, δηλ. 22 ευρώ. Επίσης τα
πεζοδρόμια στην παραλία να πάμε στη μισή τιμή που έχει η παραλία, δηλαδή 10 ή 12 ευρώ.
Ε.ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ: Για λόγους ισονομίας, Λευκάδα – Νυδρί και Βασιλική να έχουμε την ίδια τιμή.
Μ.ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ: Η Δ ζώνη στη Λευκάδα να γίνει 15. Τα κλειστά να παραμείνουν ως έχει η
εισήγηση.
Στη συνέχεια ετέθησαν σε ψηφοφορία:
1) Η πρόταση του Προέδρου, η οποία περιλαμβάνει την εισήγηση με τις παρακάτω
αλλαγές:
Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
- Ζώνη Α΄ Παραλιακός άξονας α’ τμήμα μέχρι οδό Κόνταρη 25,00 € και β’ τμήμα από
οδό Κόνταρη έως Πνευματικό Κέντρο 22,00 € ανά τ.μ. ετησίως.
- Ζώνη Δ΄Λοιπή Πόλη 15,00 € ανά τ.μ. ετησίως.
- Να προστεθεί: Προσαύξηση της τιμής που ισχύει κατά 50% στα κλειστά νομίμως που
χρησιμοποιούν κοινόχρηστους χώρους.
Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ
- Βασιλική:: Για χρήση πεζοδρομίων 18 € το τ.μ.
Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ
- Νυδρί: Για χρήση πεζοδρομίων 18 € το τ.μ.
Η πρόταση αυτή έλαβε 11 ψήφους, των κ.κ. Π.Γιαννούτσου, Π.Σούνδια, Ε.Ζουριδάκη,
Φ.Σώλου, Ελ.Αραβανή, Αν.Αραβανή, Β.Μελά, Μ.Νικητάκη, Κ.Δρακονταειδή, Γ.Φίλιππα και
Α.Γαζή.
Ο κ.Γαζής διαφοροποιήθηκε μόνο για τα πεζοδρόμια στο Νυδρί και ψήφισε 15 €.
2) Η εισήγηση του κ.Ρόκκου με τις παρακάτω αλλαγές:
- Δ΄Ζώνη Λοιπή Πόλη 18 € ανά τ.μ. ετησίως.
- Στη Δ.Ε. Απολλωνίων (Βασιλική) για χρήση πεζοδρομίων 18 € το τ.μ.
- Στη Δ.Ε. Ελλομένου (Νυδρί) για χρήση πεζοδρομίων (εσωτερικός δρόμος) 18 € το τ.μ.
Η πρόταση αυτή έλαβε 5 ψήφους, των κ.κ. Ν.Βικέντιου, Σ.Ρόκκου, Ζ.Σκιαδά, Δ.Γαβρίλη,
Ι.Καρτάνου.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ.
Κατά πλειοψηφία αποφασίζει
Την αναπροσαρμογή των τελών κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Λευκάδας, Ελλομένου
και Απολλωνίων ως εξής:
Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Τροποποιούμε την με αριθ. 238/2003 απόφαση του Δήμου Λευκάδας και συγκεκριμένα :
Ζώνη Α΄ Παραλιακός άξονας α’ τμήμα μέχρι οδό Κόνταρη 25,00 € και β’ τμήμα από
Κόνταρη έως Πνευματικό Κέντρο 22,00 € ανά τ.μ. ετησίως
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οδό

Ζώνη Κεντρική Πλατεία από

26,50 € σε 20,00 €

Ζώνη Γ Κεντρική αγορά από

23,50 € σε 20,00 €

Ζώνη Δ΄ Λοιπή Πόλη

20,50 € σε 15,00 €

από

ανά τ.μ. ετησίως
«
«

«
«

Χρήση ενός (01) μόνο ψυγείου για Δ.Κ. Λευκάδας ( χώρος περιπτέρου) 220 € συνολικά
- Προσαύξηση της τιμής που ισχύει κατά 50% στα κλειστά νομίμως που χρησιμοποιούν
κοινόχρηστους χώρους.
Όλες οι άλλες τιμές στην Δ.Ε. Λευκάδας παραμένουν

ως έχουν στην αριθμ.238/03

απόφαση του Δ.Σ.
Δ.Ε ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ
Τροποποιούμε την με αριθ. 45/2001 απόφαση του πρώην Δήμου Απολλωνίων για το
μέρος που αφορά την Τ.Κ. Βασιλικής ως εξής : από 25 € το τ.μ. για χρήση πεζοδρομίων σε 18
€ 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
Δ.Σ. Λευκάδας, επειδή οι χώροι αυτοί διέπονται από τις διατάξεις αιγιαλού και παραλίας, από
32 € ανά τ.μ. σε 25 € ανά τ.μ.
Οι τιμές ανά τ.μ. παραμένουν και ισχύουν οι ίδιες στις υπόλοιπες Τ.Κ. Δ.Ε. Απολλωνίων,
όπως αναφέρονται στην αριθμ. 45/2001 απόφαση του πρώην Δήμου Απολλωνίων.
Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ
Τροποποιούμε την με αριθ. 4/97 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Νυδριού και
συγκεκριμένα :
Α) χρήση πεζοδρομίων σε 18 € ανά τ.μ. για ένα έτος
Β) χρήση παραλιακού κοινόχρηστου δημοτικού τμήματος σε 25 € ανά τ.μ. για χρήση
τραπεζοκαθισμάτων.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 4/97 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Νυδριού.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 184/13.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ
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