ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 23ης/20 Συνεδρίασης
(ΜΕ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ)
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 196/2020
Στη Λευκάδα σήµερα στις 4 του µηνός ∆εκεµβρίου, του έτους 2020, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 ήρθε
σε τακτική Συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, µε την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης (µέσω εφαρµογής
Webex), σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν µε αυτές του άρθρου 74
του Ν. 4555/18, του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ
∆1α/Γ.Π.οικ.:76629/28-11-2020 (ΦΕΚ 5255/τ.Β΄/28-11-2020), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-032020, 163/33282/29.05.2020, ∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ.ΕΣ., ύστερα
από την µε αρ. πρωτ. 21556/30-11-2020 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε
νόµιµα.
Συµµετέχοντες στη συνεδρίαση
Μη Συµµετέχοντες στη συνεδρίαση
1
Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
1
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2
Κατωπόδη Νίκη
2
Σαρανταένας Ιωάννης
3
Βικέντιος Νικόλαος
3
Γιαννούτσος Χαράλαµπος
4
Τυπάλδος Νικόλαος
4
Μελάς Γεράσιµος
5
Λύγδας Σπυρίδων
5
(οι οποίοι δεν συµµετείχαν στην τηλεδιάσκεψη,
6
Λιβιτσάνος Ιωάννης
6
αν και κλήθηκαν νόµιµα)
7
Κονιδάρης Κωνσταντίνος
7
8
Αργυρός Νικόλαος
8
9
Σολδάτος Θεόδωρος
9
10
Γληγόρης Παναγιώτης
10
11
Μαργέλη Μαρία
11
12
Ζουριδάκης Ευτύχιος
12
13
Γαζής Αναστάσιος
13
14
Σκληρός Φίλιππος
14
15
Σολδάτος Γεώργιος
15
16
Βλάχου Ειρήνη
16
17
Γιαννιώτης Παναγιώτης
17
18
∆ρακονταειδής Κωνσταντίνος
18
19
19
Σέρβος Κωνσταντίνος
20
Περδικάρης Αθανάσιος
20
21
Χαλικιάς Ευάγγελος
21
22
Γληγόρης Χρήστος
22
23
Γληγόρης Κωνσταντίνος
23
24
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
24
25
Γαζής Νικόλαος
25
26
Λάζαρης Απόστολος
26
27
Βερροιώτης Ευάγγελος
27
28
Βεροιώτης Αλέξανδρος
28
29
Ζαβιτσάνος Πέτρος
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Ο ∆ήµαρχος κ. Χαράλαµπος ∆. Καλός, έλαβε την πρόσκληση και συµµετέχει στην συνεδρίαση µε τηλεδιάσκεψη.
Στη συνεδρίαση µε τηλεδιάσκεψη, συµµετέχει και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του ∆ήµου, για την τήρηση των πρακτικών.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι εννέα
(29) µέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Τέθηκαν για συζήτηση δύο (2) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης
ο
Προτάχθηκαν οµόφωνα και συζητήθηκαν µετά το 2 θέµα της Η.∆. τα θέµατα 5, 6, 7, 8 και 9 της Η.∆.
ο

Στο 1 θέµα Ε.Η.∆. δεν συµµετέχουν στην ψηφοφορία οι ∆.Σ. Τυπάλδος Νικόλαος και Κονιδάρης Κων/νος.
ο
Στο 2 θέµα Ε.Η.∆. δεν συµµετέχει στην ψηφοφορία ο ∆.Σ. Κονιδάρης Κων/νος.
ο
Στο 1 θέµα της Η.∆. δεν συµµετέχει στην ψηφοφορία η ∆.Σ. Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή.
ο
Στο 2 θέµα της Η.∆. δεν συµµετέχουν στην ψηφοφορία, οι ∆.Σ. Τυπάλδος Νικόλαος, Κονιδάρης Κων/νος και Κωνσταντινίδη
Ρεκατσίνα Σεβαστή.
ο
Στο 5 θέµα της Η.∆. δεν συµµετέχει στην τηλεδιάσκεψη ο ∆.Σ. Σολδάτος Θεόδωρος, έως την λήξη της.
ο
Στο 5 θέµα της Η.∆. δεν συµµετέχουν στην ψηφοφορία οι ∆.Σ. Τυπάλδος Νικόλαος, Αργυρός Νικόλαος, Χαλικιάς Ευάγγελος
και Βεροιώτης Αλέξανδρος.
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ο

Στο 6 θέµα της Η.∆. δεν συµµετέχουν στην ψηφοφορία οι ∆.Σ. Τυπάλδος Νικόλαος, Αργυρός Νικόλαος, ∆ρακονταειδής
Κων/νος, Περδικάρης Αθανάσιος, Χαλικιάς Ευάγγελος, Γληγόρης Χρήστος και Γαζής Νικόλαος.
ο
Στο 7 θέµα της Η.∆. δεν συµµετέχουν στην ψηφοφορία οι ∆.Σ. Τυπάλδος Νικόλαος, Αργυρός Νικόλαος, ∆ρακονταειδής
Κων/νος, Περδικάρης Αθανάσιος, Χαλικιάς Ευάγγελος, Γληγόρης Χρήστος και Γαζής Νικόλαος.
ο
Στο 8 θέµα της Η.∆. δεν συµµετέχουν στην ψηφοφορία οι ∆.Σ. Τυπάλδος Νικόλαος, Αργυρός Νικόλαος, Γληγόρης
Παναγιώτης, Γαζής Αναστάσιος, Βλάχου Ειρήνη, ∆ρακονταειδής Κων/νος, Περδικάρης Αθανάσιος, Χαλικιάς Ευάγγελος και
Γληγόρης Χρήστος.
ο
Στο 9 θέµα της Η.∆. δεν συµµετέχουν στην ψηφοφορία οι ∆.Σ. Τυπάλδος Νικόλαος, Αργυρός Νικόλαος, Γληγόρης
Παναγιώτης, Γαζής Αναστάσιος, Βλάχου Ειρήνη, ∆ρακονταειδής Κων/νος, Περδικάρης Αθανάσιος, Χαλικιάς Ευάγγελος,
Γληγόρης Χρήστος και Βεροιώτης Αλέξανδρος.
ο
Στο 3 θέµα της Η.∆. δεν συµµετέχουν στην ψηφοφορία οι ∆.Σ. Τυπάλδος Νικόλαος, Αργυρός Νικόλαος, Γληγόρης
Παναγιώτης, Γαζής Αναστάσιος, Βλάχου Ειρήνη, ∆ρακονταειδής Κων/νος, Περδικάρης Αθανάσιος, Χαλικιάς Ευάγγελος,
Γληγόρης Χρήστος Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή, Βεροιώτης Αλέξανδρος και Ζαβιτσάνος Πέτρος.
ο
Στο 4 και 10 θέµα της Η.∆. δεν συµµετέχουν στην ψηφοφορία οι ∆.Σ. Τυπάλδος Νικόλαος, Αργυρός Νικόλαος, Γληγόρης
Παναγιώτης, Γαζής Αναστάσιος, Βλάχου Ειρήνη, ∆ρακονταειδής Κων/νος, Περδικάρης Αθανάσιος, Χαλικιάς Ευάγγελος,
Γληγόρης Χρήστος, Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή και Ζαβιτσάνος Πέτρος.
ο

ης

ΘΕΜΑ 6 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 23

Συνεδρίασης µε τηλεδιάσκεψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:

Απόφαση ∆.Σ. για τον καθορισµό τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2021.

Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός - ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Σπυρίδων ∆ελλαπόρτας, Αναπλ. Πρ/νος ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών

Ο ∆ήµαρχος κ. Χαράλαµπος Καλός, εισηγούµενος το θέµα, ενηµέρωσε το ∆.Σ. για την αρ. 483-20 (Α∆Α6Γ8ΣΩΛΙ-ΛΦ4 σχετική απόφαση της Ο.Ε. η οποία έχει ως εξής και ζήτησε την έγκρισή της:

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 40ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 483/2020
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. 18318/13-03-2020, 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
Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
Τσιρογιάννης Γεώργιος
1
1
Γιαννιώτης Παναγιώτης
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
2
2
Βικέντιος Νικόλαος
3
3
Μαργέλη Μαρία
4
4
Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
5
5
Γαζής Αναστάσιος
6
6
Τυπάλδος Νικόλαος
7
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. ∆ρακονταειδή
ου
Κων/νο, και αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη πριν την συζήτηση του 23 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 10 : Απόφαση ΟΕ για τον καθορισµό τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2021.
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:
• Την ΚΥΑ οικ. 46735/01-08-2020, µε τίτλο: «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των ∆ήµων,
οικονοµικού έτους 2021 – µερική τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 7028/2004 απόφασης (Β΄253).
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•
•
•
•

Τις δ/ξεις του άρθρου 11 του Νόµου 4623/2019 περί ορισµού φόρων, τελών, δικαιωµάτων και εισφορών, όπως
αντικατέστησε το άρθρο 65 του Νόµου 3852/2010.
Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019.
Τις διατάξεις του άρθρο 13 παρ. 3 Β.∆. 24/9-2/10/58 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1080/80.
Την µε αρ. 433/2019 απόφαση του ∆.Σ Λευκάδας µε την οποία αποφασίστηκε η διατήρηση για το έτος 2020 του
τέλους κοινοχρήστων χώρων.
Εισηγούµαστε

«Την διατήρηση των τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2021 σύµφωνα µε την υπ΄αριθ. 433/2019 (Α∆Α:
Ψ8Α4ΩΛΙ-Ι7Η) απόφαση ∆.Σ. σύµφωνα µε τον πίνακα που ακολουθεί:
ΕΙ∆ΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΠΟΣΟ
1.
Τοποθέτηση
Α΄ ΖΩΝΗ
22 €/τ.µ. για την περίοδο
τραπεζοκαθισµάτων στην πόλη
α) Παραλιακός άξονας µέχρι την οδό Κόνταρη
χρήσης
της Λευκάδας
β) Προσθήκες (1)
44 €/τ.µ
Β΄ ΖΩΝΗ
20,00 €/τ.µ. για την περίοδο
α) Από οδό Κόνταρη έως Πνευµατικό Κέντρο
χρήσης
β) Προσθήκες (1)
40 €/τ.µ
Γ΄ ΖΩΝΗ
20 €/τ.µ. για την περίοδο
Κεντρική Αγορά και Κεντρική Πλατεία
χρήσης
∆΄ ΖΩΝΗ
18 €/τ.µ. για την περίοδο
α) Ηρώων Πολυτεχνείου, Πλατεία Αγίου Μηνά
χρήσης
β) Προσθήκες (1)
36 €/τ.µ
Ε΄ ΖΩΝΗ
15 €/τ.µ. για την περίοδο
Λοιπή πόλη
χρήσης
2.
Τοποθέτηση
Παραλιακό Κοινόχρηστο τµήµα Νυδρίου
22 €/τ.µ. για την περίοδο
τραπεζοκαθισµάτων στην ∆.Ε
χρήσης
Ελλοµένου
Λοιποί κοινόχρηστοι χώροι
20 €/τ.µ. για την περίοδο
χρήσης
3.
Τοποθέτηση
Παραλιακό τµήµα Βασιλικής και Συββότων
25 €/τ.µ. για την περίοδο
τραπεζοκαθισµάτων στην ∆.Ε
χρήσης
Απολλωνίων
Λοιποί κοινόχρηστοι χώροι
18 €/τ.µ. για την περίοδο
Βασιλικής και Συββότων
χρήσης
Λοιποί οικισµοί ∆.Ε Απολλωνίων
6 €/τ.µ. για την περίοδο
χρήσης
4.
Τοποθέτηση
Πλατείες Λαζαράτων, Ασπρογερακάτων και
12 €/τ.µ. για την περίοδο
τραπεζοκαθισµάτων στις ∆.Ε
Καρυάς
χρήσης
Σφακιωτών και Καρυάς
Υπόλοιποι οικισµοί
6 €/τ.µ. για την περίοδο
χρήσης
5.
Τοποθέτηση
Παραλιακή ζώνη και πλατείες
10 €/τ.µ. για την περίοδο
τραπεζοκαθισµάτων στις ∆.Ε
χρήσης
Καλάµου και Καστού
6. Τοποθέτηση εµπορευµάτων
α. Σε χώρους πλατειών ή πεζοδρόµων
20 €/τ.µ.
ετησίως
β. υπόλοιπα πεζοδρόµια
15 €/τ.µ. ετησίως
7.Τοποθέτηση
οικοδοµικών
α. Σε κοινόχρηστους χώρους τουριστικών
10 €/τ.µ. µηνιαίως
υλικών
οικισµών
β. Σε λοιπούς κοινόχρηστους χώρους εντός
6 €/τ.µ. µηνιαίως
σχεδίου πόλης
8.
Τοποθέτηση
κάδων
Χρήση οποιουδήποτε κοινοχρήστου χώρου
10 € ηµερησίως
απορριµµάτων (κοντέινερ) για
αποκοµιδή µπαζών κλπ
9. Πλανόδιο στάσιµο εµπόριο
Στην πόλη της Λευκάδας, στη
50 €/τ.µ ετησίως
Βασιλική και στο Νυδρί για την πώληση:
καλαµποκιού
µαλλί της γριάς
ζωγραφική, ή τυχόν νέες δραστηριότητες που
θα ορισθούν
Υπόλοιποι χώροι
25 €/τ.µ ετησίως
10.
Τέλος
συµµετοχής
σε
Σε όλη τη Λευκάδα
20 €/τ.µ
εµποροπανηγύρεις
11. Πλανόδιο στάσιµο εµπόριο
Βασιλική, Γιαλός, Νηρά, Εγκρεµνοί ,πόλη της 1.500,00 € ετησίως
(καντίνες)
Λευκάδας και Νυδρί
5 – 10 τ.µ
Πόρτο Κατσίκι - Κάθισµα
2.500,00 € ετησίως
Υπόλοιπο χώροι ∆ήµου Λευκάδας
300,00 € ετησίως
12. Τοποθέτηση ηλεκτρικών
Σε χώρους των πεζοδροµίων
150,00 €/ παιχνίδι ετησίως
παιχνιδιών
(για
διαθέτοντες
νόµιµη άδεια εκµετάλλευσης και
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σχετική έναρξη επαγγέλµατος)
13. Στέγαστρα σταθµών ΤΑΧΙ

14. Καθορισµός θέσεων
στάθµευσης σε οδούς,
για επιχειρήσεις –
Ξενοδοχεία
15. Περίπτερα (2)

16. Τέλος χρήσης κοινοχρήστου
χώρου
∆ηµ. Επιχειρήσεων και
Οργανισµών (3)

17.
Κανονισµός
528/075/23-6-2009 (4)

Ε.Ε.Τ.Τ

Σε όλη την έκταση του ∆ήµου Λευκάδας

5 €/τ.µ. ετησίως

Χορήγηση άδειας µε τη σύµφωνη γνώµη της
τροχαίας

100,00 €/ετησίως

Χρήση ενός ψυγείου χωρίς πρόσθετο
κοινόχρηστο χώρο
Εκµίσθωση κοινόχρηστου χώρου (έως 10 τ.µ)

200 € ετησίως

Για τοποθέτηση Στύλων και Πυλώνων ∆ΕΗ
ΣτΕ 2958/2011 & ΝΣΚ 268/02

40,00 €/ τ.µ
ετησίως
20,00€/στύλο ή πυλώνα/έτος

Για τοποθέτηση Στύλων ΟΤΕ
Τηλεφωνικός θάλαµος ΟΤΕ
Ταχυδροµικό κουτί ΕΛΤΑ
υποσταθµός ∆ΕΗ
Α.Τ.Μ Τραπεζών
Εφάπαξ τέλος διέλευσης τοµής

20,00/€/στύλο/έτος
100 €/θάλαµος /έτος
30 €/κουτί/έτος
100 €/ υποσταθµός /έτος
2.000,00 €/ΑΤΜ /έτος
406,95
€/Km
διέλευσης
τοµής

Εφάπαξ τέλος εγκατάστασης ευκολίας επί του
εδάφους
Τέλος χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης (ΑΠΑΑ
Χ 0,175) €/τ.µ /έτος

244,17€

Εγγύηση καλής εκτέλεσης εργασιών

234,50
146,56
231,00
469,00
293,12
462,00

∆.Κ Λευκάδας
∆.Κ Κατούνας
∆.Κ Νυδρίου
∆.Κ Λευκάδας
∆.Κ Κατούνας
∆.Κ Νυδρίου

18. Τέλος χρήσης υπεδάφους εδ.
γ άρθρο 3 παρ.3 Ν. 1080/80 (4)
19. ∆ιαφήµιση Ν 2946/2001

Χρήση υπεδάφους κατά την υπογειοποίηση
καλωδίων
50€/κ.µ/έτος
Τοποθέτηση ρακέτας επί στύλου σε
100 € /µήνα
πεζοδρόµια
Για τοποθέτηση διαφηµιστικού πλαισίου
100 €/τ.µ/µήνα
Τοποθέτηση Πύργων σε πλατείες
200 €/µήνα
Τοποθέτηση πλαισίου στα στέγαστρα των
100 €/µήνα
στάσεων συγκοινωνιών
stands (κινητά πλαίσια 1 τ. µ.) που
30 €/τ.µ/µήνα
τοποθετούνται σε πεζοδρόµια ή αλλού
(1) Εάν ο χώρος που παραχωρείται, χρησιµοποιείται ως προσθήκη καταστήµατος, το τέλος ορίζεται στο διπλάσιο (άρθρο13
παρ. 11 Β.∆. 24/9-20/10/58 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν1080/80).
«3. α. Το κατά την παράγραφον 1 τέλος ορίζεται ετήσιον δι’ αποφάσεως του ∆ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου κατά
τετραγωνικόν µέτρον, ανεξαρτήτως χρόνου χρήσεως και αναλόγως της περιοχής της πόλεως ή χωρίου εις την οποίαν κείται ο
χρησιµοποιούµενος χώρος. Επί χρησιµοποιήσεως των ανωτέρω χώρων ως προσθήκη καταστήµατος, το τέλος ορίζεται εις το
διπλάσιον.»
(2) Ως κατάληψη, θεωρείται η συνολική επιφάνεια (εµβαδό) µεταξύ περιπτέρου & τελευταίου σηµείου κατάληψης (µήκος Χ
πλάτος), ασχέτου αν µεσολαβεί ελεύθερο κοµµάτι κοιν/του χώρου.
Η µέγιστη καλυπτόµενη επιφάνεια, εξαρτάται από τις ειδικές συνθήκες του χώρου & θα πρέπει να έχει την έγκριση του ∆ήµου.
Το κουβούκλιο του περιπτέρου επιφάνειας 2,55 τ.µ. δεν προσµετρείται στην κατάληψη σύµφωνα µε το Νόµο.
Η διαπίστωση κατάληψης πέρα των 10 τ.µ., ύστερα από έλεγχο της αρµόδιας υπηρεσίας Εσόδων, είναι λόγος επιβολής
προστίµου όπως ορίζουν οι διατάξεις του Νόµου.
(3) Ο ΟΤΕ δεν απαλλάσσεται από την επιβολή τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων για την εγκατάσταση και εκµετάλλευση
τηλεφωνικών θαλάµων. (ΣΤΕ 2958/2011 και 3571/2011)
(4) α) « Σύµφωνα µε το εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του Β/∆/τος 24/9-20/10/1958 όπως αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 3 του Ν. 1080/1980, µε Α.∆.Σ. επιβάλλεται τέλος κοινοχρήστου χώρου «εις βάρος των χρησιµοποιούντων διαρκώς ή
προσκαίρως » εν γένει κοινόχρηστους χώρους δηλαδή πεζοδρόµια , οδούς, πλατείες και το υπέδαφος αυτών.
Οι κοινόχρηστοι χώροι των οποίων η χρήση µπορεί να παραχωρηθεί , καθορίζονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, το
δε τέλος χρήσης που καταβάλλεται ορίζεται επίσης µε ανάλογη απόφαση και ισχύει µέχρι να τροποποιηθεί ή να καταργηθεί και
είναι ετήσιο.
Η ∆ΕΗ και ο ΟΤΕ αποτελούν πλέον νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Α.Ε) που λειτουργούν κατά τους κανόνες της
ιδιωτικής οικονοµίας και δεν περιλαµβάνονται στα πρόσωπα εκείνα που κατά το άρθρο 82 του Β.∆. 24/9-20-10/1958
απαλλάσσονται από τα δηµοτικά και κοινοτικά τέλη.
Ακολούθως δύναται να επιβληθεί και επί αυτών το τέλος κοινοχρήστων χώρων όπως προβλέπεται από το άρθρο 3 του νόµου
1080 του 1980 (ΚΕ∆Ε3374/28-12-2012). Το ίδιο γνωµοδοτεί και το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους µε την ΓνΝΣΚ 268/2002.
Σύµφωνα µε την από 6/8/2013 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου της ΚΕ∆Ε ο ΟΤΕ, από της δηµοσιεύσεως του
κανονισµού της ΕΕΤΤ στις 10.7.2009, µε τον οποίο καθορίστηκε το ύψος των εφάπαξ τελών διέλευσης και των ετήσιων τελών
χρήσεως δικαιωµάτων διέλευσης, καταβάλλει για νέα δίκτυα τα προαναφερθέντα τέλη διέλευσης καθώς και τα τέλη χρήσεως
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δικαιωµάτων διέλευσης ενώ πέραν αυτών ουδεµία υποχρέωση έχει καταβολής άλλου σχετικού µε τα ανωτέρω τέλους, σύµφωνα
µε τη ρητή νοµοθετική πρόβλεψη του άρθρου 28 παρ. 11 (ήδη παρ. 12) Ν. 4070/2012
Επίσης, ο ΟΤΕ απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση "αποζηµιώσεως", ως τέτοιας νοούµενης και της υποχρέωσης καταβολής
τελών κοινοχρήστων χώρων για ενέργειες απαιτούµενες για τη συντήρηση, επισκευή, αντικατάσταση, εκµετάλλευση και
επιτήρηση των γραµµών και καλωδίων, όπως είναι η τοποθέτηση κατανεµητών.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι για τη ∆ΕΗ δύναται να επιβληθεί το τέλος κοινοχρήστων χώρων όπως προβλέπεται ενώ ο ΟΤΕ
δεν απαλλάσσεται από την επιβολή τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων για την εγκατάσταση και εκµετάλλευση τηλεφωνικών
θαλάµων. Κατά τα λοιπά για τον ΟΤΕ ισχύει ο κανονισµός της ΕΕΤΤ (ΚΥΑ 528/075/23-06-2009 -ΦΕΚ 1375/10-7-2009.
Με την επιβολή, συνεπώς του πιο πάνω τέλους σε όλες τις περιπτώσεις των κάθε είδους δικτύων και εγκαταστάσεων, που
διατρέχουν ή είναι τοποθετηµένες στους δήµους, και που, καταλαµβάνουν και χρησιµοποιούν κοινόχρηστους χώρους και τα
δηµοτικά έσοδα κατοχυρώνονται και οι δηµοτικές Αρχές επιτελούν το καθήκον τους, τηρώντας απαρέγκλιτα την νοµιµότητα.
Το τέλος, ειδικά στην περίπτωση χρήσης υπεδάφους κοινοχρήστων χώρων, ορίζεται µε βάση τον όγκο του καταλαµβανόµενου
χώρου ανά κυβικό µέτρο (∆.ΠΡ.ΒΟΛ 506/1998) και το υπέδαφος που χρησιµοποιείται, πρέπει να βρίσκεται κάτωθεν
κοινόχρηστων χώρων που έχουν τεθεί σε κοινή χρήση και θα επιβάλλεται, σύµφωνα µε τις παραπάνω διατάξεις σε αυτούς που
χρησιµοποιούν το έδαφος ή το υπέδαφος για την εξυπηρέτηση των επιχειρηµατικών τους αναγκών.
Στην επιβολή τέλους συµπεριλαµβάνονται και οι περιοχές που βρίσκονται εκτός
σχεδίου πόλης, αλλά εντός διοικητικών ορίων του ∆ήµου , εάν πρόκειται για χώρους που ανήκουν στο ∆ήµο και έχουν τεθεί
πράγµατι σε κοινή χρήση (ΣτΕ 345/86).
Με δεδοµένη την ωφέλεια που αποκοµίζουν οι χρήστες και που έχει µόνιµο χαρακτήρα, δηµιουργείται αντίστοιχη επιβάρυνση
του ∆ήµου για τη συντήρηση των οδοστρωµάτων και των πεζοδροµίων λόγω χρήσης του υπεδάφους.
Οι χρήστες όπως είναι η ∆.Ε.Η. Α.Ε., οι βενζινοπώλες κλπ. έχουν τη δυνατότητα µε την
εγκατάσταση καλωδίων, σωληνώσεων, οπτικών ινών, δεξαµενών καυσίµων κλπ. να αποκοµίζουν και να καρπούνται ειδική
ωφέλεια.
β) Τα τέλη χρήσης διέλευσης αφορούν σε ∆ήµους συνολικού πληθυσµού άνω των 5.000 κατοίκων όπως είναι ο ∆ήµος
Λευκάδας, καθώς και τοπικά διαµερίσµατα (σήµερα ∆ηµοτικές ή Τοπικές Κοινότητες) µε πληθυσµό άνω των 1.000 κατοίκων.
Για το ∆ήµο Λευκάδας, στην κατηγορία αυτή υπάγονται βάσει του πληθυσµού τους (απογραφή 2011) οι κάτωθι ∆ηµοτικές
Κοινότητες:
1. ∆.Κ. Λευκάδας
2. ∆.Κ. Κατούνας
3. ∆.Κ. Νυδρίου
Για τον υπολογισµό του µέσου Α.Π.Α.Α., λαµβάνονται υπόψη οι αντικειµενικές αξίες σύµφωνα µε το Υπουργείο Οικονοµικών.
Α/Α
∆.Κ. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
Τιµές ζωνών
Μοναδιαίο Ετήσιο Τέλος
€/χιλιόµετρο/έτος
1
Α ΖΩΝΗ
1.500
2

Β ΖΩΝΗ

1.300

3

Γ ΖΩΝΗ

1.550

4

∆ ΖΩΝΗ

800

5

Ε ΖΩΝΗ

1.550
Μ.Ο

6.700/5 = 1.340

1340Χ0,175 = 234,50

5.025/6= 837,50

837,50Χ0,175 = 146,56

∆.Κ. ΚΑΤΟΥΝΑΣ - ΛΥΓΙΑΣ
1

Α ΖΩΝΗ

1.100

2

Β ΖΩΝΗ

1.100

3

Γ ΖΩΝΗ

1.100

4

∆ ΖΩΝΗ

1.050

5

Ε ΖΩΝΗ

600

6

ΚΑΤΟΥΝΑ εντός οικισµού

75
Μ.Ο

Α/Α

∆.Κ ΝΥ∆ΡΙΟΥ

Τιµές ζωνών

1

Α ΖΩΝΗ

1.550

2

Β ΖΩΝΗ

1.550

3

Γ ΖΩΝΗ

1.250

4

∆ ΖΩΝΗ

1.200

5

Ε ΖΩΝΗ

1.050
Μ.Ο 6.600/5 = 1.320

γ) Για τον ∆ήµο Λευκάδας η εγγύηση καλής εκτέλεσης εργασιών που θα
καταβάλλουν οι υπόχρεοι ανέρχεται σε:
2 x 234,50 € = 469,00 € ανά χιλιόµετρο διέλευσης για τη ∆.Κ. Λευκάδας.
2 x 146,56 € = 293,12 € ανά χιλιόµετρο διέλευσης για τη ∆.Κ. Κατούνας.
2 x 231,00 € = 462,00 € ανά χιλιόµετρο διέλευσης για τη ∆.Κ. Νυδρίου.»
Κατόπιν των ανωτέρω,
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Μοναδιαίο Ετήσιο Τέλος
€/χιλιόµετρο/έτος

1320Χ0,175 = 231,00

εισηγούµαστε
την διατήρηση του ύψους των τελών κοινοχρήστων χώρων σύµφωνα µε την υπ΄ αριθ. 433/2019 απόφαση του ∆.Σ., για το
έτος 2021 και µέχρι την τροποποίηση ή την κατάργησής της.
Παρακαλούµε για την εισαγωγή του θέµατος στην Οικονοµική Επιτροπή και στη συνέχεια στο ∆.Σ. για τη λήψη σχετικής
απόφασης.»
Περαιτέρω διευκρινήσεις έδωσε ο κ. Σπυρίδων ∆ελλαπόρτας, Αναπλ. Πρ/νος ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών.
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, την διατήρηση του ύψους των τελών κοινοχρήστων χώρων σύµφωνα µε την υπ΄
αριθ. 433/2019 απόφαση του ∆.Σ., για το έτος 2021 και µέχρι την τροποποίηση ή την κατάργησής της.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 483/2020.

Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Ο κ. Γληγόρης Κων/νος είπε τα εξής: Προτείνω µείωση 50% για το 2021.
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία:
Υπέρ της εισήγησης, ψήφισαν δεκαπέντε (15) ∆.Σ.
Υπέρ της πρότασης του κ. Γληγόρη Κων/νου, ψήφισαν τρεις (3) ∆.Σ. οι κ.κ. Γληγόρης Κων/νος, Κωνσταντινίδη
Ρεκατσίνα Σεβαστή και Λάζαρης Απόστολος.
Λευκό ψήφισαν δύο (2) ∆.Σ. οι κ.κ. Βερροιώτης Ευάγγελος και Βεροιώτης Αλέξανδρος.
Παρών δήλωσε ο κ. Ζαβιτσάνος Πέτρος.
Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την διατήρηση του ύψους των τελών κοινοχρήστων χώρων, για το έτος 2021 και µέχρι την τροποποίηση ή
την κατάργησής της, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην ανωτέρω αρ. 483/2020 απόφαση της Ο.Ε.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 196/20.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ
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