
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 
Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ 

Στην Καρδίτσα  σήμερα την  24η του  μηνός  Νοεμβρίου  του  έτους
2015  και  ώρα  10:00,  η  υπογεγραμμένη  Σταυρούλα  Ζάρρα
(υπάλληλος  Δήμου  Καρδίτσας),  τοιχοκόλλησα  στο  προς  τούτο
προορισμένο μέρος  του Δημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της
υπ’  αριθ.  283/2015  Απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  που
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 5-10-2015.
Προς  τούτο  συντάχθηκε  το  παρόν  αποδεικτικό  από  την
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
283/2015 

 

Απόσπασμα από το υπ’ αριθ.
29/5-10-2015

Πρακτικό Συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρδίτσας

 

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες
 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

ΘΕΜΑ
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τέλους κατάληψης

κοινόχρηστου χώρου από τα κουβούκλια των περιπτέρων

  Στην Καρδίτσα σήμερα την 5η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα  και

ώρα 11.00' π.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 20710/1-10-2015

έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα

με  τους  ορισμούς  των  άρθρων  73,  74  και  75  του  Ν.  3852/2010,  συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  η

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Μπακαλάκου Σωτηρία, Πρόεδρος    1) Κολοκύθα Άλκηστις, Τακτικό Μέλος 

2) Γαλανόπουλος Κων/νος,  Τακτικό Μέλος  2) Τίκας Τριαντάφυλλος,, Τακτικό Μέλος

3) Τάντος Μιχαήλ, Τακτικό Μέλος   Αν και κλήθηκε νόμιμα

4) Ψημμένος Κων/νος, Τακτικό Μέλος

5) Βαρελάς Βάιος, Τακτικό Μέλος

6) Κρανιάς Βασίλειος, Τακτικό Μέλος

7) Παπαδημητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος
           

            Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 9 μελών, 

παρόντες ήταν οι 7, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο 75

του  Ν.3852/2010  «Περί  κύρωσης  του  Δημοτικού  &  Κοινοτικού  Κώδικος»)  εισέρχεται  στη  συζήτηση του

αναγραφόμενου στην πρόσκληση θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

    
   



  
      Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση σχετικά με εισήγηση προς το Δημοτικό
Συμβούλιο για τον καθορισμό τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου από τα κουβούκλια
των περιπτέρων και αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την εισήγηση του αντιδημάρχου πολιτισμού,  τουρισμού και  επιχειρηματικότητας  κ.
Κων. Ψημμένου, ο οποίος ανέφερε:

Έχοντας υπ' όψιν :
1.  Την  παρ.  10  του  άρθρου  76  του  Ν.  4257/14-04-2014  «Επείγουσες  ρυθμίσεις
αρμοδιότητας  Υπουργείου  Εσωτερικών»,  σύμφωνα  με  την  οποία  «Από  01/01/2014  οι
δικαιούχοι αυτών υπόκεινται σε υποχρέωση καταβολής τέλους για τον κοινόχρηστο χώρο
που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13
του από 20/10/1958 Β.Δ.. Για τη χρήση κοινόχρηστου χώρου, πέραν του προαναφερθέντος,
εφαρμόζονται οι ίδιες ως άνω διατάξεις από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.»
2. Την ενότητα 1.Στ της 38/06-06-2014 εγκυκλίου «Άρθρο 76 ν. 4257/2014 Επείγουσες
ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», σύμφωνα με την οποία «Σημειώνεται ότι
από 1-1-2014 οι δικαιούχοι υφιστάμενων αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρου, υπόκεινται σε
υποχρέωση καταβολής τέλους για την χρήση του χώρου που καταλαμβάνει το κουβούκλιο
του περιπτέρου. Το τέλος υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του από
20.10.58 β.δ/τος. Για τη χρήση κοινόχρηστου χώρου πέραν του χώρου κατάληψης του
κουβουκλίου  επίσης  εφαρμόζονται  οι  ίδιες  ως  άνω  διατάξεις.  Δεδομένης  της  ρητής
πρόβλεψης περί υποχρέωσης καταβολής τέλους από τις νεότερες διατάξεις του άρθρου 76
του ν.  4257,  τόσο  στην  περίπτωση  των υφιστάμενων  κατά  τη  δημοσίευση  του νόμου
αδειών, όσο και στις νέες παραχωρήσεις του δικαιώματος, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της
παραγράφου 17 του άρθρου 13 του από 20.10.58 β.δ/τος όπως ισχύει.»
3. Το άρθρο 13 του από 20/10/1958 Βασιλικού Διατάγματος.
4.Την υπ' αριθμ. 269/11-06-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που εγκρίθηκε με
την  αριθμ.  πρωτ.  1370/114385  από  15/07/2015  ιδία  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας,  Γεν.  Δ/νση Εσωτ.  Λειτουργίας,  Δ/νση Διοίκησης,  Τμήμα
Διοικ/κό Οικ/κό Ν. Καρδίτσας, βάση της οποίας εγκρίθηκε ο κανονισμός λειτουργίας των
περιπτέρων του Δήμου Καρδίτσας. 
εισηγούμαστε   τον καθορισμό τέλους κατάληψης του κουβουκλίου όλων των περιπτέρων
που βρίσκονται στην πόλη της Καρδίτσας στο ποσό των 40,00 € ανά τετραγωνικό μέτρο
ετησίως 

2. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής

3. Την επακολουθήσασα ψηφοφορία, κατά την οποία υπέρ του καθορισμού του τέλους
κατάληψης κοινόχρηστου χώρου από τα κουβούκλια των περιπτέρων σύμφωνα με την
εισήγηση ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ Μπακαλάκου, Γαλανόπουλος, Τάντος και
Ψημμένος, ενώ καταψήφισαν οι κ.κ Βαρελάς, Κρανιάς και Παπαδημητρίου

   4. Τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010    
        

Αποφάσισε κατά πλειοψηφία

Εισηγείται  προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  τον  καθορισμό  του  τέλους  κατάληψης
κοινόχρηστου χώρου από τα κουβούκλια των περιπτέρων που βρίσκονται στην πόλη της
Καρδίτσας στο ποσό των 40,00 € ανά τετραγωνικό μέτρο ετησίως. 

Μειοψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ Βαρελάς, Κρανιάς και Παπαδημητρίου



  

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθμό 
283/2015
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα ...........
Πιστό Αντίγραφο

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ  


