ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 40ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 481/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 1 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00, ήλθε
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, ΜΕ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ (µέσω εφαρµογής webex)
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), τις υπ΄αριθ. 18318/13-032020, 40/20930/31-03-2020, ∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την
αριθ. πρωτ: 21461/27-11-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη της,
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.
4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω
επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2 Γιαννιώτης Παναγιώτης
2
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
3 Βικέντιος Νικόλαος
3
4 Μαργέλη Μαρία
4
5 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
5
6 Γαζής Αναστάσιος
6
7 Τυπάλδος Νικόλαος
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο
του ∆ήµου Λευκάδας.
Συζητήθηκαν τρία (3) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο
ο
Οµόφωνα προτάχθηκε και συζητήθηκε µετά το 1 θέµα της Η.∆. το θέµα 7 της Η.∆.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
ου
∆ρακονταειδή Κων/νο, και αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη πριν την συζήτηση του 23 θέµατος της Η.∆.

ο

ΘΕΜΑ 8 : Απόφαση Ο.Ε. για επικαιροποίηση της αρ. 59/2020 απόφασης του ∆.Σ. για λήψη οικονοµικών µέτρων
από το ∆ήµο Λευκάδας για τον περιορισµό των κοινωνικών και οικονοµικών επιπτώσεων από την πανδηµία του
κορωνοϊού COVID-19, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Π.Ν.Π.) και υπουργικές
αποφάσεις.
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός - ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Σπυρίδων ∆ελλαπόρτας, Αναπλ. Πρ/νος ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών
της Επιτροπής τα εξής:
«Στο πλαίσιο αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών του COVID-19, εισηγούµαστε τη λήψη σχετικής
απόφασης, ώστε επιχειρήσεις που διακόπτουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, αλλά και πληττόµενοι χρήστες των
υπηρεσιών του ∆ήµου, σύµφωνα µε αντίστοιχες Πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΠΝΠ), τις υπουργικές
αποφάσεις, και την 59/2020 απόφαση του ∆.Σ. του δήµου µας.
Συγκεκριµένα εισηγούµαστε τα εξής:
1) Απαλλαγή καταβολής τέλους 0,5% επί των ακαθάριστων εσόδων (περίπτ. β' της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.
339/1976, όπως αντικαταστάθηκε µε το εδάφιο β' του άρθρου 3 του ν.658/1977, την παρ.6 του άρθρου 16 του ν.
1828/1989, το εδάφιο α' του άρθρου 20 το ν. 2538/1997 και το άρθρο 62 του Ν. 4483/2017, όπως ισχύει) των
καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, σύµφωνα µε τον αντίστοιχο ΚΑ∆.
2) Απαλλαγή καταβολής του τέλους διαµονής παρεπιδηµούντων 0,5% (άρθρο 1 του Ν. 339/1976, όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 1080/1980, και τροποποιήθηκε από το άρθρο 27 παρ. 10 του Ν.
2130/93) σύµφωνα µε το αντίστοιχο ΚΑ∆. 3) Απαλλαγή στα τέλη ύδρευσης αποχέτευσης (ανταποδοτικά) στις
επιχειρήσεις και τα καταστήµατα που ανέστειλαν την λειτουργία τους, σύµφωνα µε τον αντίστοιχο ΚΑ∆.
4) Απαλλαγή στα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού (ανταποδοτικά) που εισπράττονται από ∆ΕΗ και
Ιδιωτικούς Παρόχους στα καταστήµατα που διέκοψαν την λειτουργία τους, σύµφωνα µε το αντίστοιχο ΚΑ∆.
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5) Μείωση καταβολής ενοικίου, κατά 40%, σε όσα δηµοτικά ακίνητα στεγάζονται επιχειρήσεις ή καταστήµατα που
σταµάτησαν την λειτουργία τους σύµφωνα µε τον αντίστοιχο ΚΑ∆.
6) Παράταση της προθεσµίας καταβολής και αναστολής είσπραξης βεβαιωµένων οφειλών έως τη λήξη των
µέτρων.
7) Απαλλαγή καταβολής διδάκτρων (τροφεία) στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς.
8) Απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων οφειλόµενων ποσών προς το ∆ήµο µας µέχρι τη λήξη των µέτρων.
9) Απαλλαγή καταβολής της οικονοµικής συµµετοχής στα αθλητικά προγράµµατα του ∆ήµου.
10) Απαλλαγή των τελών κοιµητηρίου, καθώς ταφής και ψυκτικού θαλάµου.
11) Αναστολή προγραµµατισµένων λόγω οφειλών διακοπών ύδρευσης.
12) Απαλλαγή των τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων σε επιχειρήσεις που διέκοψαν την λειτουργία τους
σύµφωνα µε τον αντίστοιχο ΚΑ∆.
13) Αναστολή της είσπραξης του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας & ηλεκτροφωτισµού σε οµάδες
δηµοτών, για το χρονικό διάστηµα που ισχύουν οι περιορισµοί, που αποδεδειγµένα έχουν πληγεί. Εννοούµε
δικαιούχους του επιδόµατος των 800,00 ευρώ και σε όσους έχουν υποστεί µονοµερώς µείωση κατά το ήµισυ του
χρόνου εργασίας τους και εποµένως και των αποδοχών τους, καθώς επίσης στους ανέργους και τους δικαιούχους
ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος, µε πρόβλεψη πιθανής αποµείωσης των σχετικών ποσών µετά την εξέταση
των ορίων ανοχής του προϋπολογισµού µας και του χρονικού διαστήµατος εφαρµογής των µέτρων.
Τα ανωτέρω θα αφορούν όλους τους ΚΑ∆ που θα συµπεριληφθούν από τα αρµόδια υπουργεία στις
επικαιροποιηµένες λίστες, καθώς και στις Πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµένου που θα εκδίδονται και θα αφορούν
µέτρα προστασίας από τις αρνητικές συνέπειες της εµφάνισης του COVID-19.»
Στη συνέχεια ο κ. Σέρβος Κων/νος είπε: Επαναφέρω την πρόταση που είχαµε καταθέσει σαν παράταξη µε
την αρ. 59/2020 απόφαση του ∆ηµ. Συµβουλίου. Θα τοποθετηθώ στο ∆.Σ. ∆ηλώνω παρών.
Υπέρ της εισηγήσεως ψήφισαν τα υπόλοιπα µέλη της Επιτροπής.
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
•
την ανωτέρω εισήγηση,
•
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10
περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
•
Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτές αντικαταστάθηκαν
από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, τη λήψη σχετικής απόφασης, ώστε επιχειρήσεις που διακόπτουν
υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, αλλά και πληττόµενοι χρήστες των υπηρεσιών του ∆ήµου, σύµφωνα µε
αντίστοιχες Πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΠΝΠ), τις υπουργικές αποφάσεις, και την αρ. 59/2020 απόφαση
του ∆.Σ. του ∆ήµου µας, ως εξής:
1) Απαλλαγή καταβολής τέλους 0,5% επί των ακαθάριστων εσόδων (περίπτ. β' της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.
339/1976, όπως αντικαταστάθηκε µε το εδάφιο β' του άρθρου 3 του ν.658/1977, την παρ.6 του άρθρου 16 του ν.
1828/1989, το εδάφιο α' του άρθρου 20 το ν. 2538/1997 και το άρθρο 62 του Ν. 4483/2017, όπως ισχύει) των
καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, σύµφωνα µε τον αντίστοιχο ΚΑ∆.
2) Απαλλαγή καταβολής του τέλους διαµονής παρεπιδηµούντων 0,5% (άρθρο 1 του Ν. 339/1976, όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 1080/1980, και τροποποιήθηκε από το άρθρο 27 παρ. 10 του Ν.
2130/93) σύµφωνα µε το αντίστοιχο ΚΑ∆. 3) Απαλλαγή στα τέλη ύδρευσης αποχέτευσης (ανταποδοτικά) στις
επιχειρήσεις και τα καταστήµατα που ανέστειλαν την λειτουργία τους, σύµφωνα µε τον αντίστοιχο ΚΑ∆.
4) Απαλλαγή στα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού (ανταποδοτικά) που εισπράττονται από ∆ΕΗ και
Ιδιωτικούς Παρόχους στα καταστήµατα που διέκοψαν την λειτουργία τους, σύµφωνα µε το αντίστοιχο ΚΑ∆.
5) Μείωση καταβολής ενοικίου, κατά 40%, σε όσα δηµοτικά ακίνητα στεγάζονται επιχειρήσεις ή καταστήµατα που
σταµάτησαν την λειτουργία τους σύµφωνα µε τον αντίστοιχο ΚΑ∆.
6) Παράταση της προθεσµίας καταβολής και αναστολής είσπραξης βεβαιωµένων οφειλών έως τη λήξη των
µέτρων.
7) Απαλλαγή καταβολής διδάκτρων (τροφεία) στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς.
8) Απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων οφειλόµενων ποσών προς το ∆ήµο µας µέχρι τη λήξη των µέτρων.
9) Απαλλαγή καταβολής της οικονοµικής συµµετοχής στα αθλητικά προγράµµατα του ∆ήµου.
10) Απαλλαγή των τελών κοιµητηρίου, καθώς ταφής και ψυκτικού θαλάµου.
11) Αναστολή προγραµµατισµένων λόγω οφειλών διακοπών ύδρευσης.
12) Απαλλαγή των τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων σε επιχειρήσεις που διέκοψαν την λειτουργία τους
σύµφωνα µε τον αντίστοιχο ΚΑ∆.
13) Αναστολή της είσπραξης του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας & ηλεκτροφωτισµού σε οµάδες
δηµοτών, για το χρονικό διάστηµα που ισχύουν οι περιορισµοί, που αποδεδειγµένα έχουν πληγεί. Εννοούµε
δικαιούχους του επιδόµατος των 800,00 ευρώ και σε όσους έχουν υποστεί µονοµερώς µείωση κατά το ήµισυ του
χρόνου εργασίας τους και εποµένως και των αποδοχών τους, καθώς επίσης στους ανέργους και τους δικαιούχους
ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος, µε πρόβλεψη πιθανής αποµείωσης των σχετικών ποσών µετά την εξέταση
των ορίων ανοχής του προϋπολογισµού µας και του χρονικού διαστήµατος εφαρµογής των µέτρων.
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Τα ανωτέρω θα αφορούν όλους τους ΚΑ∆ που θα συµπεριληφθούν από τα αρµόδια υπουργεία στις
επικαιροποιηµένες λίστες, καθώς και στις Πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµένου που θα εκδίδονται και θα αφορούν
µέτρα προστασίας από τις αρνητικές συνέπειες της εµφάνισης του COVID-19.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 481/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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