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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθ. Απόφασης 256/2018
Ημερ. Απόφασης 7/12/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση Του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου,
με Αριθμό 28/2018 από 7/12/2018
Στην Αλόννησο και στο Δημαρχείο σήμερα την 7η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα
18:00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Αλοννήσου, κατόπιν της αριθ. 5646/ 3/12/2018 έγγραφης
πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε προς κάθε δημοτικό
σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο δέκα επτά (-17-) βρέθηκαν να
είναι παρόντα -14- μέλη, ήτοι
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Αναγνώστου Κική (Μέλος), Αναγνώστου Παναγιώτης (Μέλος), Αργυρίου Άγγελος (Αντιδήμαρχος),
Θεοδώρου Χαρίκλεια (Μέλος) απεχώρησε μετά το 15ο θέμα της ΗΔ, Καλογιάννης Δημήτριος
(Μέλος), Καλογιάννης Θεόδωρος (Αντιπρόεδρος), Καλογιάννης Μιχαήλ (Μέλος), Κυριαζή
Μαγδαληνή (Μέλος), Παπαβασιλείου Παναγιωτης (Μέλος), Τσουκανά Χριστίνα (Γραμματέας),
Τσουκανάς Παναγιώτης (Πρόεδρος), Φλωρούς Δημήτριος (Μέλος), Χλίβας Κωνσταντίνος (Μέλος),
Χρήστου Δημήτριος (Μέλος)
ΑΠΟΝΤΕΣ
Αγάλλου Σμαραγδή (Μέλος), Δροσάκης Κωνσταντίνος (Μέλος), Μαλαματένιας Βάϊος (Μέλος)
Σύμβουλοι που δεν προσήλθαν καίτοι νόμιμα εκλήθηκαν.
ΘΕΜΑ 7
Περί αναπροσαρμογής ή μη του τέλους αναπαραγωγής εγγράφου για το έτος 2019
ΑΠΟΦΑΣΗ
Στην συνεδρίαση παρεβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Πέτρος Βαφίνης και η υπάλληλος κ.
Δημητρακοπούλου Ιόλη για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης έκανε γνωστό ότι, « Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 2690/99, κάθε ενδιαφερόμενος
έχει το δικαίωμα, ύστερα από γραπτή του αίτηση να λαμβάνει γνώση των διοικητικών εγγράφων του
Δήμου για μελέτη του εγγράφου στο κατάστημα της υπηρεσίας ή με χορήγηση αντιγράφου, εκτός
εάν ή αναπαρωγωγή αυτού μπορεί να βλάψει το πρωτότυπο.
Ως διοικητικά έγγραφα νοούνται όσα συντάσσονται από τις δημόσιες υπηρεσίες όπως εκθέσεις,
μελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιες οδηγίες, απαντήσεις της διοίκησης,
γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις.
Η σχετική δαπάνη αναπαραγωγής θα βαρύνει τον αιτούντα, εκτός εάν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.
Το άρθρο 25 παρ.13 του Ν.1828/89 προβλέπει ότι με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί
να επιβάλλονται τέλη ‘ή εισφορές για υπηρεσίες και τοπικά έργα της περιοχής και στην καλύτερη
εξυπηρέτηση των πολιτών. Τα τέλη αυτά ή οι εισφορές έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα.
Για τα τεύχη δημοπράτησης έργων που παραλαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Τεχνική
υπηρεσία καταβάλουν στην Ταμ. Υπηρεσία παράβολο το ποσό του οποίου εξαρτάται από τον αριθμό
των σελίδων που γίνεται η αναπαραγωγή.
Με την Αρ. 70/2011 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου επιβλήθηκε Τέλος 0,20 λεπτά ανα σελίδα
Έκτoτε δεν έγινε άλλη αναπροσαρμογή.
Mε την Αρ. 200/2014 απόφαση του Δημοτικό Συμβουλίου δεν έγινε αναπροσαρμογή του Τέλους
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ – ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 2015 / 0,00 Ευρω
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ – ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 2016 / 0,00 Ευρω
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ – ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 2017 / 19,00 Ευρω
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ – ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 2018 / 0,00 Ευρω
Η Οικονομική Επιτροπή με την αριθμ. 91/2018 απόφαση της εισηγείται να μην γίνη
αναπροσαρμογή του τέλους αναπαραγωγής εγγράφου για το έτος 2019, ήτοι να παραμείνει 0,20
λεπτά ανα σελίδα
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Επί των ανωτέρω κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και έλαβε υπόψιν του τις
διατάξεις του ν. 3463/2006 και 3852/2010
Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ
Να μην γίνη αναπροσαρμογή του τέλους αναπαραγωγής εγγράφου για το έτος 2019, ήτοι να
παραμείνει 0,20 λεπτά ανα σελίδα.
Με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του πρου/σμού του δήμου .
Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 256/2018
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως έπεται.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Τσουκανάς Παναγιώτης
Αναγνώστου Κική
Αναγνώστου Παναγιώτης
Αργυρίου Άγγελος
Θεοδώρου Χαρίκλεια
Καλογιάννης Δημήτριος
Καλογιάννης Θεόδωρος
Καλογιάννης Μιχαήλ
Κυριαζή Μαγδαληνή
Παπαβασιλείου Παναγιωτης
Τσουκανά Χριστίνα
Φλωρούς Δημήτριος
Χλίβας Κωνσταντίνος
Χρήστου Δημήτριος

