Απόσπασµα

Από το πρακτικό της µε αριθ 5/2014
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.

Συνεδρίασης της Oικονοµικής

Αριθ. Απόφ:47/2014

Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 19η του µήνα
Φεβρουαρίου του έτους 2014, ηµέρα Tετάρτη και ώρα 12.30 µ.µ., ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.πρωτ.3928/
14.2.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1] Ρόκκος Στέλιος-Πρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3) Ζουριδάκης Ευτύχιος
4) Καρτάνος Ιωάννης
5) Πεντεσπίτης Νίκος
6) Σάντα-Μακρή Αικ.
7) Μπραντζουκάκης Νικ.

ΑΠΟΝΤΕΣ
Γαβρίλης ∆ηµήτρης
Μαργέλης Γεώργιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής ,
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
4ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ Η.∆. : της αριθ.5-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Aπόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ,για αναπροσαρµογή τελών χρήσης
κοινόχρηστων χώρων ∆ήµου Λευκάδας.
Εισηγ: Στέλιος Ρόκκος-Πρόεδρος

O Εισηγητής αναφέρει:
« Έχοντας υπόψιν µας :
α) τις διατάξεις του άρθρο 13 παρ. 3 Β.∆. 24/9-2/10/58 όπως αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 3 του Ν. 1080/80
β) το γεγονός τις γενικότερης οικονοµικής κατάστασης λαµβάνοντας υπ΄οψιν µας
την πραγµατική οικονοµική δυνατότητα των εν δυνάµει υπόχρεων , προωθώντας
κατά το δυνατό ορθολογισµό των τελών κοινόχρηστων χώρων
ε ι σ η γ ο ύ µ α ι την αναπροσαρµογή των τελών κοινοχρήστων χώρων ως εξής :
∆.Ε. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
Τροποποιούµε την µε αριθ. 238/2003 απόφαση του ∆ήµου 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 ∆΄ 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
Τροποποιούµε την µε αριθ. 45/2001 απόφαση του πρώην ∆ήµου 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 ∆.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. ∆.Ε.
Απολλωνίων
∆.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 22 € ανά τ.µ. για χρήση
Τραπεζοκαθισµάτων».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την
αναπροσαρµογή των τελών, ώστε να διαβιβαστεί στο ∆.Σ. για την τελική έγκριση.
Η Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10
-τη παραπάνω εισήγηση
και µετά από διαλογική συζήτηση,
κατά πλειοψηφία αποφασίζει
Με πέντε (5) ψήφους υπέρ και δύο (2) ΠΑΡΩΝ των Μπραντζουκάκη Νίκου και
Πεντεσπίτη Νίκου,
Εγκρίνει την 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.
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 διαβιβάζεται στο ∆.Σ. για την τελική έγκριση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 47/2014
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Τα Μέλη

Όπως αναφέρονται παραπάνω

