ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 19ης/20 Συνεδρίασης
(ΜΕ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ)
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 172/2020
Στη Λευκάδα σήµερα στις 19 του µηνός Οκτωβρίου, του έτους 2020, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 18:00 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), τις υπ΄αριθ. 18318/13-03-2020,
40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020 εγκ. ΥΠ.ΕΣ., ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 18366/15-10-2020
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
Γληγόρης Παναγιώτης
3
Βικέντιος Νικόλαος
3
Σκληρός Φίλιππος
4
Τυπάλδος Νικόλαος
4
Γιαννούτσος Χαράλαµπος
5
Λύγδας Σπυρίδων
5
Λάζαρης Απόστολος
6
Λιβιτσάνος Ιωάννης
6
Μελάς Γεράσιµος
7
Σολδάτος Θεόδωρος
7
(οι οποίοι δεν συµµετείχαν στην τηλεδιάσκεψη,
8
Μαργέλη Μαρία
8
αν και κλήθηκαν νόµιµα)
9
Σαρανταένας Ιωάννης
9
10
Ζουριδάκης Ευτύχιος
10
11
Γαζής Αναστάσιος
11
12
Σολδάτος Γεώργιος
12
13
Γιαννιώτης Παναγιώτης
13
14
∆ρακονταειδής Κωνσταντίνος
14
15
Σέρβος Κωνσταντίνος
15
16
Περδικάρης Αθανάσιος
16
17
Χαλικιάς Ευάγγελος
17
18
Γληγόρης Χρήστος
18
19
Γληγόρης Κωνσταντίνος
19
20
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
20
21
Γαζής Νικόλαος
21
22
Βερροιώτης Ευάγγελος
22
23
Βεροιώτης Αλέξανδρος
23
24
Ζαβιτσάνος Πέτρος
24
25
Αργυρός Νικόλαος
25
26
Κονιδάρης Κωνσταντίνος
26
27
Βλάχου Ειρήνη
27
28
28
29
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.
ο
Ο ∆.Σ. Τσιρογιάννης Γεώργιος, συµµετείχε στην συνεδρίαση από το 5 θέµα της Η.∆.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα
είκοσι επτά (27) µέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
ο

ης

ΘΕΜΑ 5 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 19

Συνεδρίασης µε τηλεδιάσκεψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Απόφαση ∆.Σ. για καθορισµό χρόνου λειτουργίας σε εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις χωρικής αρµοδιότητας
∆ήµου Λευκάδας.
Εισηγητής: Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος

1

Ο ∆ήµαρχος κ. Χαράλαµπος Καλός, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών του ∆.Σ. τα εξής:
«Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1&2 του άρθρου 5 του Ν. 429/76 καθώς και της µε αριθ. 78/2007
σχετικής εγκυκλίου του ΥΠΕΣ «βιοµηχανίες, κινηµατοθέατρα και εν γένει επιχειρήσεις λειτουργούσες εποχιακά
υποχρεούνται σε καταβολή τελών καθαριότητας και φωτισµού αναλόγως προς τον χρόνο λειτουργίας και
πάντως όχι λιγότερο του τριµήνου. Χρόνος µεγαλύτερος του δεκαπενθηµέρου λογίζεται ολόκληρος µήνας».
Σχετικά µε το χρόνο της εποχιακής λειτουργίας αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο µε απόφασή του,
έπειτα από προηγούµενη υποβολή υπό του υπόχρεου προς το ∆ήµο σχετικής αίτησης, υπεύθυνης δήλωσης και
λοιπόν δικαιολογητικών προς απόδειξη της εποχιακής λειτουργίας.
Έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία του ∆ήµου µας οι παρακάτω αιτήσεις µαζί µε το σύνολο των
δικαιολογητικών που απαιτούνται, για αναπροσαρµογή των τελών καθαριότητας και φωτισµού λόγω της εποχιακής
τους λειτουργίας:
1- ∆ενδρινός Νικόλαος του ∆ηµητρίου εκπ/πος της εταιρείας Ν.∆ενδρινός ΑΕ «Ξενοδοχείο» στην Πόντι Βασιλικής
Λευκάδας µε ΑΦΜ 999398930 για λειτουργία επί 05 µήνες ήτοι από 01.05. έως 30.09.
2- Κωνσταντίνος Καρβούνης του Σπυρ. για την επιχείρηση Ξενοδοχείο στην Κ. Λευκάδας µε ΑΦΜ 301351631 για
λειτουργία 05 µήνες ανά έτος ήτοι από 20.04 έως 30.09 .
3- Σέρβου Χρυσούλα του Λάµπρου για την επιχείρηση ενοικιαζόµενα επιπλωµένα δωµάτια – διαµερίσµατα στην
Νικιάνα Κ. Αλεξάνδρου µε ΑΦΜ 128451475 για λειτουργία για 04 µήνες ανά έτος ήτοι από 01.06 έως 30.09.
4- Νικόλαος Παπαδόπουλος ως εκπ/πος της επιχείρησης «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΕΜΙΡΑΜΙΣ
ΑΕ» για την επιχείρηση
« Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου –
Παραθερισµού» µε ΑΦΜ 094318640 για λειτουργία 06 µήνες ανά έτος ήτοι από 01.05 έως 31.10
Με βάση τα παραπάνω η οικονοµική υπηρεσία του ∆ήµου αφού έλαβε υπόψη της:
• της παρ. 1&2 του άρθρου 5 του Ν. 429/76 (ΦΕΚ 235/76)
• Τα αποτελέσµατα του ελέγχου στον οποίο προέβη η ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας στα
δικαιολογητικά που υπέβαλαν οι ανωτέρω
εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Τον καθορισµό του χρόνου λειτουργίας των ανωτέρω επιχειρήσεων ως εξής :
1
∆ενδρινός Νικόλαος του ∆ηµητρίου εκπ/πος της εταιρείας Ν.∆ενδρινός ΑΕ «Ξενοδοχείο» στην Πόντι
Βασιλικής Λευκάδας µε ΑΦΜ 999398930 για λειτουργία επί 05 µήνες ήτοι από 01.05. έως 30.09.
2
Κωνσταντίνος Καρβούνης του Σπυρ. για την επιχείρηση Ξενοδοχείο
στην Κ. Λευκάδας µε ΑΦΜ
301351631 για λειτουργία 05 µήνες ανά έτος ήτοι από 20.04 έως 30.09 .
3
Σέρβου Χρυσούλα του Λάµπρου για την επιχείρηση ενοικιαζόµενα επιπλωµένα δωµάτια – διαµερίσµατα
στην Νικιάνα Κ. Αλεξάνδρου µε ΑΦΜ 128451475 για λειτουργία για 04 µήνες ανά έτος ήτοι από 01.06 έως 30.09.
4
Νικόλαος Παπαδόπουλος ως εκπ/πος της επιχείρησης «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΜΙΡΑΜΙΣ ΑΕ» για την επιχείρηση « Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου – Παραθερισµού»
µε ΑΦΜ 094318640 για λειτουργία 06 µήνες ανά έτος ήτοι από 01.05 έως 31.10
Επίσης η απόφαση αυτή καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά που συνοδεύουν τις ανωτέρω αιτήσεις να
διαβιβαστούν στην ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας για τον τεχνικό έλεγχο και την αποστολή
τροποποιηµένων τετραγωνικών µέτρων στην ∆ΕΗ.»
Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Τον καθορισµό του χρόνου λειτουργίας των κατωτέρω επιχειρήσεων ως εξής :
1
∆ενδρινός Νικόλαος του ∆ηµητρίου εκπ/πος της εταιρείας Ν. ∆ενδρινός ΑΕ «Ξενοδοχείο» στην Πόντι
Βασιλικής Λευκάδας µε ΑΦΜ 999398930 για λειτουργία επί 05 µήνες ήτοι από 01.05. έως 30.09.
2
Κωνσταντίνος Καρβούνης του Σπυρ. για την επιχείρηση Ξενοδοχείο
στην Κ. Λευκάδας µε ΑΦΜ
301351631 για λειτουργία 05 µήνες ανά έτος ήτοι από 20.04 έως 30.09 .
3
Σέρβου Χρυσούλα του Λάµπρου για την επιχείρηση ενοικιαζόµενα επιπλωµένα δωµάτια – διαµερίσµατα
στην Νικιάνα Κ. Αλεξάνδρου µε ΑΦΜ 128451475 για λειτουργία για 04 µήνες ανά έτος ήτοι από 01.06 έως 30.09.
4
Νικόλαος Παπαδόπουλος ως εκπ/πος της επιχείρησης «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΕΜΙΡΑΜΙΣ
ΑΕ» για την επιχείρηση
«Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου –
Παραθερισµού» µε ΑΦΜ 094318640 για λειτουργία 06 µήνες ανά έτος ήτοι από 01.05 έως 31.10
Επίσης η απόφαση αυτή καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά που συνοδεύουν τις ανωτέρω αιτήσεις να
διαβιβαστούν στην ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας για τον τεχνικό έλεγχο και την αποστολή
τροποποιηµένων τετραγωνικών µέτρων στην ∆ΕΗ.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 172/20.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

2

