ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 28ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 333
Στη Λευκάδα σήµερα στις 14 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
18:00, 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. 26630/9-12-2015 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).
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Παραβρέθηκαν
Γεωργάκης Γεώργιος
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Κων/νος
Γκογκάκης Γρηγόρης
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Μαργέλης Σπυροπάνος
Κατωπόδη Ευανθία
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σκληρός Φίλιππος
Τριλίβας Χρήστος
Καββαδάς Θωµάς
Γληγόρης Κων/νος

Απουσίαζαν
Λώλη Γεωργία
Γαζής Πάνος
Κοντογεώργης Ηλίας
Βλάχος Ευστάθιος
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Σκληρός Παναγιώτης
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
Αραβανής Βασίλειος
Καββαδάς Αθανάσιος
Γράψας Αθανάσιος
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
13.
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
14.
15.
Στην Η.∆. προτάχθηκαν τα εξής θέµατα:
16.
ο
ο
Το 32 θέµα µετά το 3 θέµα.
17.
ο
ο
ο
Το 5 και το 6 µετά το 32 θέµα.
18.
19.
Ο ∆.Σ. Γράψας Αθανάσιος προσήλθε πριν την
20.
ου
συζήτηση του 5 θέµατος της Η.∆.
21.
Οι ∆.Σ. Μαργέλης Σπυροπάνος και Καρφάκη
22.
Μαριάννα αποχώρησαν πριν την συζήτηση του
23.
ου
6 θέµατος της Η.∆.
24.
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος αποχώρησε πριν την
25.
ου
συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆.
26.
Η ∆.Σ. Κατωπόδη Ευανθία αποχώρησε πριν την
27.
ου
συζήτηση του 15 θέµατος της Η.∆.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα είκοσι τρία (23) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ο
ΘΕΜΑ 13 της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 28ης/15 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για τον υπολογισµό της προθεσµίας καταβολής των οφειλών πράξεως επιβολής
εισφοράς σε χρήµα.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος, κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, είπε στο ∆ηµ. Συµβούλιο:
«Έχοντας υπόψη:
1. Το N.4315/2014 και ειδικότερα το άρθρο 2 παραγ.4 αυτού.
2. Το υπ’ αριθ. 1141/18-06-2015 έγγραφο της ∆/νσης Πολεοδοµίας και Πολ/κών Εφαρµογών προς
τη ∆/νση Οικονοµικών του ∆ήµου µας, µε το οποίο διαβιβάστηκαν νέες πράξεις επιβολής εισφοράς
σε χρήµα µετά την εφαρµογή ενιαίας ποσοστιαίας µείωσης 20% επί του αρχικού ποσού εισφοράς σε
χρήµα στις πράξεις επιβολής εισφοράς σε χρήµα που εκδόθηκαν µετά την 01-01-2009 έως 24-122014 κατ’ ακολουθία του ως άνω Νόµου, µε αποτέλεσµα να επέρχεται σηµαντική ελάφρυνση για
τους υπόχρεους και αντιστοίχως µικρότερο ποσό είσπραξης από τον ∆ήµο µας.
3. Το γεγονός ότι στις ως άνω περιπτώσεις, δύναται µε απόφαση του οικείου δηµοτικού
συµβουλίου, η προθεσµία καταβολής των οφειλών να υπολογίζεται από την ηµεροµηνία
έκδοσης των νέων αυτών πράξεων επιβολής εισφοράς.
4. Το γεγονός ότι σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.4315/2014, µεταξύ άλλων
προβλέπεται η αύξηση της προβλεπόµενης προθεσµίας καταβολής της εισφοράς σε χρήµα από 12
ισόποσες εξαµηνιαίες δόσεις σε (108) ισόποσες µηνιαίες δόσεις ή σε (36) ισόποσες τριµηνιαίες
δόσεις ή σε (18) ισόποσες εξαµηνιαίες δόσεις, µε αποτέλεσµα οι υπόχρεοι να διευκολύνονται ακόµα
περισσότερο σε σχέση µε τις ήδη καθορισθείσες γι’ αυτούς δόσεις από τις 01 – 01 - 2009.
5. Το γεγονός ότι σύµφωνα µε το Ν.1337/83 οι εισφορές σε χρήµα των ενταγµένων ιδιοκτησιών στα
Ρυµοτοµηµένα Σχέδια, προορίζονται αποκλειστικά για την υλοποίηση των βασικών κοινόχρηστων
έργων υποδοµής, όπως οδικό δίκτυο και δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης.
6. Το γεγονός ότι µε την εφαρµογή της µείωσης 20% των εισφορών σε χρήµα των υπόχρεων
σύµφωνα µε τα παραπάνω, θα υπάρξει αντίστοιχη µείωση των κονδυλίων για την υλοποίηση των
έργων υποδοµής.
7. Το υπ’ αριθ. πρωτ. Εσωτ. Αλλ. 2130/23-11-2015 Υπηρεσιακό Σηµείωµα της ∆/νσης Πολεοδοµίας
και Περιβάλλοντος, ∆. Λευκάδας.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Η προθεσµία καταβολής των οφειλών των εκ νέου συνταχθεισών πράξεων επιβολής εισφοράς σε
χρήµα, σύµφωνα µε τον Ν.4315/2014 να µην υπολογιστεί από την ηµεροµηνία έκδοσης των νέων
αυτών πράξεων, αλλά να παραµείνει ως αφετηρία η ηµεροµηνία έκδοσης των αρχικών πράξεων
επιβολής εισφοράς.»
Ο ∆.Σ. κ. Ζουριδάκης Ευτύχιος είπε: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να πάµε µε το νέο νόµο, µε 20%
έκπτωση και 108 δόσεις σε όλους.
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν δέκα έξι (16) δηµοτικοί σύµβουλοι.
Κατά ψήφισαν τρεις (3) οι κ.κ. Γράψας Αθανάσιος, Καββαδάς Θωµάς και Ζουριδάκης Ευτύχιος.
Λευκό ψήφισαν δύο (2) οι κ.κ. Κατωπόδη Ευανθία και Βικέντιος Νικόλαος.
Μετά από διαλογική συζήτηση και την ανωτέρω ψηφοφορία, το ∆ηµ. Συµβούλιο κατά
πλειοψηφία αποφασίζει:
Η προθεσµία καταβολής των οφειλών των εκ νέου συνταχθεισών πράξεων επιβολής
εισφοράς σε χρήµα, σύµφωνα µε τον Ν.4315/2014 να µην υπολογιστεί από την ηµεροµηνία
έκδοσης των νέων αυτών πράξεων, αλλά να παραµείνει ως αφετηρία η ηµεροµηνία έκδοσης των
αρχικών πράξεων επιβολής εισφοράς.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.333/2015.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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