ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 32ης/18 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 447/2018
Στη Λευκάδα σήµερα στις 5 του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2018, ηµέρα ∆ευτέρα 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. 22153/1-11-2018 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
Πολίτης Σπυρίδων
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Κακλαµάνη Αναστασία
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Κατωπόδη Ευανθία
5
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
5
Σκληρός Παναγιώτης
6
Κούρτης Φίλιππος
6
Μήτσουρας Πέτρος
7
Σέρβος Κων/νος
7
8
Αρβανίτης Σπυρίδων
8
9
Κατηφόρης Χρήστος
9
10
Φίλιππας Γεώργιος
10
11
Θερµός Ευάγγελος
11
12
Βλάχος Ευστάθιος
12
13
Παπαδόπουλος Ανδρέας
13
14
Γιαννιώτης Οδυσσέας
14
15
Τριλίβας Χρήστος
15
16
Καρφάκη Μαριάννα
16
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
17
Γρηγόρη Ασπασία
17
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
18
Βικέντιος Νικόλαος
18
19
Αραβανής Βασίλειος
19
20
Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα
20
21
Ζουριδάκης Ευτύχιος
21
22
Σκληρός Φίλιππος
22
23
Καββαδάς Θωµάς
23
24
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
24
25
Γληγόρης Κων/νος
25
26
Κοντοµίχης Ευάγγελος
26
27
Βλάχος Κων/νος
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 είκοσι
επτά (27) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Συζητήθηκε ένα (1) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο
Το θέµα 11 προτάχθηκε οµόφωνα και συζητήθηκε µετά το 3 θέµα της Η.∆.
Ο ∆.Σ. Φρεµεντίτης Χριστόφορος, Αραβανής Βασίλειος, Γρηγόρη Ασπασία και Παπαδόπουλος Ανδρέας, αποχώρησαν πριν την
ολοκλήρωση της συζήτησης του 1ου θέµατος της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Βλάχος Κων/νος, Ζουριδάκης Ευτύχιος και Σκληρός Φίλιππος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Θερµός Ευάγγελος, Κοντοµίχης Ευάγγελος και Αρβανίτης Σπυρίδων αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 11 θέµατος
ο
της Η.∆. το οποίο συζητήθηκε µετά το 3 θέµα της Η.∆.
ο
Ο ∆.Σ. Βικέντιος Νικόλαος αποχώρησε πριν την λήψη απόφασης στο 11 θέµα της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα και Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆..
ο

ΘΕΜΑ 15 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 32ης/2018 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ. για µείωση των δηµοτικών τελών στα πολιτιστικά σωµατεία τα οποία δραστηριοποιούνται στο ∆ήµο
Λευκάδας και διαθέτουν ιδιόκτητο κτίριο. (Σχετ. η υπ. αριθ. 311/18 απόφαση Ο.Ε.).
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την αρ. 311/2018 απόφαση της Ο.Ε.
που αφορά στην µείωση των δηµοτικών τελών στα πολιτιστικά σωµατεία τα οποία δραστηριοποιούνται στο ∆ήµο
Λευκάδας και διαθέτουν ιδιόκτητο κτίριο, η οποία έχει ως εξής και ζήτησε την έγκρισή της:
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 44ης/2018 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:311/2018
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 12 του µήνα Οκτωβρίου του έτους 2018, ηµέρα
Παρασκευή και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ: 20209/8-10-2018
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 εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5)
µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Περδικάρης Αθανάσιος
2. Χαλικιάς Ευάγγελος
3. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Σέρβος Κων/νος
4. Καββαδάς Θωµάς
5. Καρφάκη Μαριάννα
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Συζητήθηκαν τρία (3) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου
Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 1 Ε.Η.∆. Απόφαση Ο.Ε. για µείωση των δηµοτικών τελών στα πολιτιστικά σωµατεία τα οποία δραστηριοποιούνται στο
∆ήµο Λευκάδας και διαθέτουν ιδιόκτητο κτίριο.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.
Ύστερα από πρόταση του Προέδρου της, η Ο.Ε. οµόφωνα αποφασίζει την συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατος
σχετικά µε τη µείωση των δηµοτικών τελών στα πολιτιστικά σωµατεία τα οποία δραστηριοποιούνται στο ∆ήµο Λευκάδας και
διαθέτουν ιδιόκτητο κτίριο.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, είπε τα εξής:
«Σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τις διατάξεις της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, η
Οικονοµική Επιτροπή είναι αρµόδια να εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωµάτων και εισφορών.
Ως γνωστόν, από τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του από 24.9/20.10.58 Κωδικοποιητικού Β.∆. (171 Α ́) «Περί των
προσόδων των ∆ήµων & Κοινοτήτων», µε τις τροποποιήσεις και συµπληρώσεις τους µε τις σχετικές διατάξεις, των Ν.25/1975 (74
Α ́) και Ν.429/1976 (235 Α ́), καθώς και τα άρθρα 4, 5, 17 και 20 του Ν.1080/1980 (246 Α ́), του Ν.1828/1989 (άρθρο 25 παρ. 12),
του Ν.2130/93 (άρθρα 16 παρ. 6 και 27 παρ. 4), του Ν.2307/1995 (άρθρο 7 παρ. 3 και 4), του Ν.2503/1997 (άρθρο 9 παρ. 14),
του Ν.2539/1997 (άρθρο 25 παρ. 3) και του Ν.3345/2005 (άρθρο 5), όπου ορίζεται ότι τα τέλη καθαριότητας και φωτισµού
ενοποιούνται σε ένα ενιαίο ανταποδοτικό τέλος, το οποίο καθορίζεται και επιβάλλεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Ο ∆ήµος µε αφορµή επιστολή του ∆.Σ. Φιλαρµονικής Λευκάδας η οποία διαβιβάστηκε προς τον ∆ήµαρχο Λευκάδας µε
ηµεροµηνία 20- 9-2018 ,και συνυπολογίζοντας τις παρούσες οικονοµικές δυσκολίες για τους πολίτες και κατ΄ επέκταση για τους
πολιτιστικούς συλλόγους του νησιού µας, προτίθεται να προχωρήσει στην µείωση των ανταποδοτικών δηµοτικών τελών στους
λογαριασµούς της ∆ΕΗ .
Πιο συγκεκριµένα για τα πολιτιστικά σωµατεία τα οποία δραστηριοποιούνται στη Λευκάδα και διαθέτουν ιδιόκτητο κτίριο ,
ο ∆ήµος αξιολογώντας τις ανάγκες τους για την συντήρηση των ιδιόκτητων κτιρίων και την πληρωµή φόρων όπως ΕΝΦΙΑ, που
σε περίπτωση µεγάλων κτιρίων όπως το κτίριο Φιλαρµονικής είναι µεγάλοι, προτείνει να βοηθηθούν οι σύλλογοι αυτοί µε µείωση
των ∆ηµοτικών τους τελών.
Αυτό θα βοηθήσει τα σωµατεία να ανταπεξέλθουν στη δύσκολη οικονοµική συγκυρία που όλοι βιώνουµε και να
συνεχίσουν την πολιτιστική τους δράση στη Λευκάδα η οποία είναι απαραίτητη για την συνέχιση της πολιτιστικής µας
κληρονοµιάς.
Κατόπιν των ανωτέρω:
Εισηγούµαι
Μείωση των ∆ηµοτικών τελών που καταβάλλονται προς τον ∆ήµο µέσω των λογαριασµών ∆ΕΗ, κατά 70%, για τα
πολιτιστικά σωµατεία Λευκάδας τα οποία διαθέτουν ιδιόκτητο κτίριο.
Αυτό θα υλοποιηθεί µε την µέθοδο πλασµατικού εµβαδού , µε την µείωση δηλαδή των τετραγωνικών µέτρων πάνω στα
οποία επιβάλλεται το τέλος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.25/1975 και 429/76 «περί υπολογισµού και τρόπου εισπράξεως
δηµοτικών και κοινοτικών τελών καθαριότητος και φωτισµού και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων»
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Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, αποφασίζει:
Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, τη µείωση των ∆ηµοτικών τελών που καταβάλλονται προς τον ∆ήµο µέσω των
λογαριασµών ∆ΕΗ, κατά 70%, για τα πολιτιστικά σωµατεία Λευκάδας τα οποία διαθέτουν ιδιόκτητο κτίριο.
Η ανωτέρω µείωση να υλοποιηθεί µε την µέθοδο πλασµατικού εµβαδού , µε την µείωση δηλαδή των τετραγωνικών
µέτρων πάνω στα οποία επιβάλλεται το τέλος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.25/1975 και 429/76 «περί υπολογισµού και
τρόπου εισπράξεως δηµοτικών και κοινοτικών τελών καθαριότητος και φωτισµού και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων.»
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 311/2018.»

Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα, µε δεκατέσσερις (14) ψήφους αποφασίζει:
Τη µείωση των ∆ηµοτικών τελών που καταβάλλονται προς τον ∆ήµο µέσω των λογαριασµών ∆ΕΗ, κατά
70%, για τα πολιτιστικά σωµατεία Λευκάδας τα οποία διαθέτουν ιδιόκτητο κτίριο.
Η ανωτέρω µείωση να υλοποιηθεί µε την µέθοδο πλασµατικού εµβαδού , µε την µείωση δηλαδή των
τετραγωνικών µέτρων πάνω στα οποία επιβάλλεται το τέλος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.25/1975 και 429/76
«περί υπολογισµού και τρόπου εισπράξεως δηµοτικών και κοινοτικών τελών καθαριότητος και φωτισµού και
ρυθµίσεως συναφών θεµάτων.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 447/2018.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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