Απόζπαζκα
Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζ:1/2013 πλεδξίαζεο ηεο Oηθνλνκηθήο
Επηηξνπήο ηνπ Δήκνπ Λεπθάδαο.
Αξηζ. Απόθ:6/2013
ηελ Λεπθάδα θαη ζην Δεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Δήκνπ ζήκεξα ηελ 15ε ηνπ
κήλα Θαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2013, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 12.30κ.κ., ήιζε ζε ηαθηηθή
ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Επηηξνπή ηνπ Δήκνπ κεηά ηελ αξηζ.πξση. 782/11.1.2013
έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία επηδόζεθε λόκηκα κε απνδεηθηηθό
ζηα κέιε, ζύκθσλα κε ηηο δ/μεηο ηνπ άξζξνπ 75 παξ.6 ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα
Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο-Πξόγξακκα
Καιιηθξάηεο».
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζύλνιν ελληά(9) κειώλ
βξέζεθαλ παξόληα ηα παξαθάησ ελληά ( 9) κέιε, άξρηζε ε πλεδξίαζε .
ΠΑΡΟΝΣΕ
1] ηέιηνο Ρόθθνο:Πξόεδξνο
2)ΑξαβαλήοΑλδξέαο
3) Ζνπξηδάθεο Επηύρηνο
4) Καξηάλνο Θσάλλεο
5) Πεληεζπίηεο Νηθόιανο
6) άληα-Μαθξή Αηθαηεξίλε
7) Γαβξίιεο Δεκήηξεο
8) Μαξγέιεο Γεώξγηνο
9) Μπξαληδνπθάθεο Νηθόιανο

ΑΠΟΝΣΕ
θαλείο

Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ Γξακκαηέα ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο θα.
άληα Επηπρία, Τπάιιειν Δήκνπ Λεπθάδαο.
5ν ΘΕΜΑ Η.Δ. : ηεο αξηζ.1-2013 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο
Επηηξνπήο ηνπ Δήκνπ Λεπθάδαο.
Απόθαζε ηεο Επηηξνπήο γηα πξνζθπγή ζηελ Π.Θ.Ν. θαηά ηεο αξ.893/2012
απόθαζεο Γ.Γ.Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο Δπηηθήο Ειιάδαο θαη Θνλίσλ
Νήζσλ .
Εηζεγεη.: θα.Μαπξέηα Καξύδε-δηθεγόξνο Δήκνπ
Η Εηζεγήηξηα αλαθέξεη ηα εμήο:
“Πεξηήιζε ζηελ ππεξεζία κνπ ε αξηζ'32786/27/12/2012 απόθαζε ηνπ Γεληθνύ
Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο Πει/ζνπ Δπη.Ειιάδαο θαη Ινλίνπ,ε
νπνία κεηαμύ άιισλ αλαθέξεη ηα παξαθάησ:
Ερνληαο ππόςηλ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ α) 94,214,215,225,226,227238,264 θαη
ηνπ λ.3852/10 <<Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απη/θζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Δθζεο>>
β) 4θαη 5 ηνπ λ.1080/80 θαη 25 ηνπ λ.1828/89
γ) 23 ηνπ Π.Δ 139/10 Όξγαληζκόο Απνθεληξσκέλεο Δ/ζεο Πεινπνλλήζνπ Δπηηθήο
Ειιάδαο θαη Ινλίνπ.
Σηο αξηζ' 2077εγθ.2/14-1-2005,605/εγθ.1/3-1-2007 θιπ.
Σν αξηζ' 30753/28/11/2012 έγγξαθν ηνπ Δήκνπ Λεπθάδαο, κε ην νπνίν καο
ππνβιήζεθε ε αξηζ'378/19/11/2012 απόθαζε ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε
ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ ηειώλ ειεθηξνθσηηζκνύ θαη θαζαξηόηεηαο γηα ην έηνο 2013.
Σν γεγνλόο όηη ηα ηέιε θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ έρνπλ αληαπνδνηηθό ραξαθηήξα
θαη σο εθ ηνύηνπ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.12 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ.828/89
θαη ηελ πάγηα ηζρύνπζα λνκνινγία (ηε 1012/2002,ΔΠΡ.ΑΘ 3280/2001 νη απνθάζεηο
ησλ Δεκ.πκβνπιίνπ,πεξί θαζνξηζκνύ ηνπ ύςνπο ηνπ ζπληειεζηή ησλ ηειώλ απηώλ

πξέπεη λα είλαη εηδηθά αηηηνινγεκέλεο θαζώο ππόθεηληαη ζηνπο θαλόλεο θαη ηα
θξηηήξηα πνπ επηηάζζνληαη απν ηελ ζεκειηώδε αξρή ηεο αληαπνδνηηθόηεηαο.Καηά
ζπλέπεηα,ηα Δεκνηηθά πκβνύιηα είλαη ππνρξεσκέλα θαηά ηελ ιήςε ησλ απνθάζεσλ
επηβνιήο ε αλαπξνζαξκνγήο ησλ αληαπνδνηηθώλ ηειώλ λα ζεζπίδνπλ ηέηνηνπο
θαλόλεο,θξηηήξηα θαη ζπληειεζηέο,ώζηε ηα επηβαιιόκελα ηέιε λα είλαη αληηθεηκεληθά
θαη δίθαηα αλάινγα ηεο παξερόκελεο ππεξεζίαο θαη ηεο σθειηκόηεηαο ζε θάζε
θαηεγνξία ππνρξέσλ.
Σν γεγνλόο όηη ε αξηζ'378/19-11-2012 απόθαζε ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
Λεπθάδαο ζηεξείηαη ηεο αηηηνινγίαο πνπ απαηηείηαη απν ηελ αληαπνδνηηθόηεηαο ησλ
ηειώλ,θαζώο δελ παξαηίζεληαη νύηε πξνθύπηνπλ απν ην πεξηερόκελό ηεο, ηα
ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία θαη ηα θξηηήξηα κε βάζε ηα νπνία α) θαζηεξώζεθαλ ηέζζεξηο
δώλεο πξνζδηνξηζκνύ ησλ ζπληειεζηώλ,β) εληάρζεθε ε θάζε ηνπηθή θνηλόηεηα ε
νηθηζκόο ζηε ζπγθεθξηκέλε δώλε θαη γ) θαζνξίζηεθε ην ύςνο ηνπ ζπληειεζηή ηνπ
ηέινπο γηα θάζε δώλε θαζώο θαη ε απόθιηζε κεηαμύ ησλ ηεζζάξσλ ζπληειεζηώλ.
Επηπιένλ δε,ελώ θαζνξίδνληαη εηδηθνί ζπληειεζηέο ηειώλ γηα Σξάπεδεο
,ΟΣΕ,ΔΕΗ,ΕΛΣΑ Σαρ.Σακηεπηήξην, γηα θαηαζηήκαηα θαη Εκπνξηθέο Επηρεηξήζεηο άλσ
ησλ 200 η.κ θιπ. ελ ηνύηνηο δελ αλαθέξεηαη ην πνζόλ ησλ εζόδσλ πνπ ππνινγίδεηαη
λα εηζπξαρζεί απν ηηο ζπγθεθξηκέλεο απηέο πεξηπηώζεηο, νύηε εάλ ην πνζό ησλ
εζόδσλ πνπ ππνινγίδεηαη λα εηζπξαρζεί απν ηηο ζπγθεθξηκέλεο απηέο
πεξηπηώζεηο,νύηε εάλ ην πνζό απηό έρεη ζπλππνινγηζηεί γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ
ζπλόινπ ησλ εζόδσλ ηεο Δεκνηηθήο ππεξεζίαο θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ.
Επεηδή ε έιιεηςε αηηηνινγίαο ζηελ αξηζ'378/19/11/2012 απόθαζε ηνπ Δεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ Λεπθάδαο θαη ε κε ηήξεζε ησλ θξηηεξίσλ θαη ησλ θαλόλσλ ηεο
ζεκειηώδνπο αξρήο ηεο αληαπνδνηηθόηεηαο γηα ηε ιήςε ηεο θαζηζηνύλ ηελ απόθαζε
ζην ζύλνιό ηεο αθπξσηέα.
Πεξαηηέξσ επεηδή ε σο άλσ αξλεηηθή απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα πιήηηεη
αλεπαλόξζσηα ηα έλλνκα ζπκθέξνληα απηνύ.
Επεηδή ν Δήκνο Λεπθάδαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα πξνζθύγεη ζηελ Επηηξνπή ΠΙΝ ηνπ
άξζξνπ 152 ηνπ Κ.Δ.Κ. ζε απνζβεζηηθή πξνζεζκία ησλ 30 εκεξώλ απν ηελ εκέξα
θνηλνπνίεζεο απηήο ζην Δήκν Λεπθάδαο.
Εηζεγνύκαη πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Επηηξνπή ηνπ Δήκνπ Λεπθάδαο
λα δνζεί άκεζα εληνιή ζηε Δηθεγόξν ηνπ Δήκνπ Λεπθάδαο, Μαπξέηα Καξύδε λα
αζθήζεη πξνζθπγή ελώπηνλ ηεο Επηηξνπήο ηεο ΠΙΝ ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ Κ.Δ.Κ θαηά
ηεο αξηζ' 893/18/12/2012 απόθαζεο ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο
Δηνίθεζεο, ε νπνία εηζήιζε ζηνλ Δήκν Λεπθάδαο κε ην αξηζ'32786/27/12/2012
πξσηόθνιιν απηνύ “.
Καηόπηλ ησλ παξαπάλσ ν Πξόεδξνο θάιεζε ηελ Επηηξνπή λα ρνξεγήζεη εληνιή ζηε
Δηθεγόξν ηνπ Δήκνπ Λεπθάδαο, Μαπξέηα Καξύδε λα αζθήζεη πξνζθπγή ελώπηνλ
ηεο Επηηξνπήο ηεο ΠΙΝ ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ Κ.Δ.Κ θαηά ηεο αξηζ' 893/18/12/2012
απόθαζεο ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο, ζύκθσλα κε ηελ
παξαπάλσ εηζήγεζε.
Η Οηθνλνκηθή Επηηξνπή αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν θαη έιαβε ππόςε ηεο
-ηε παξαπάλσ εηζήγεζε
-ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/10 θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε ,
θαηά πιεηνςεθία απνθαζίδεη
Με επηά (7) ςήθνπο ππέξ θαη δύν (2) ΚΑΣΑ, ησλ θ.Μπξαληδνπθάθε Νηθόιανπ θαη
Μαξγέιε Γεώξγηνπ,

ρνξεγεί εληνιή ζηε Δηθεγόξν ηνπ Δήκνπ Λεπθάδαο, Μαπξέηα Καξύδε λα αζθήζεη
πξνζθπγή ελώπηνλ ηεο Επηηξνπήο ηεο ΠΙΝ ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ Κ.Δ.Κ θαηά ηεο αξηζ'
893/18/12/2012 απόθαζεο ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο,
ε νπνία εηζήιζε ζηνλ Δήκν Λεπθάδαο κε ην αξηζ'32786/27/12/2012 πξσηόθνιιν
απηνύ.
Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 6/2013
πληάρζεθε ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο
Ο Πξόεδξνο
ΣΕΛΘΟ ΡΟΚΚΟ

Σα Μέιε
Όπσο αλαθέξνληαη παξαπάλσ

