ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 4η του µηνός Μαΐου του έτους 2012 και
ώρα 10:00 , η υπογεγραµµένη Ελένη Νταβανά (υπάλληλος ∆ήµου
Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο µέρος του
∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθ.
230/2012
Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτής στις 02-05-2012.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
230/2012
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
11ο / 02-05-2012
Πρακτικό Συνεδριάσεως της
Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΕΛΕΝΗ ΝΤΑΒΑΝΑ

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΘΕΜΑ
Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για επιβολή τέλους χρήσης
γεφυροπλάστιγγας.
Στην Καρδίτσα σήµερα τη 2η του µηνός Μαΐου του έτους 2012, ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 11:00
, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 10388/27-04-2012 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 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 ∆ήµου Καρδίτσας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Παπαγεωργίου Σταύρος, Πρόεδρος

1)Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος

2) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος, Τακτικό Μέλος
3) Νασιάκου Αλεξάνδρα, Τακτικό Μέλος
4) Κωτούλας Φίλιππος, Τακτικό Μέλος
5) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος
6) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος
7) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος
8) Αρχοντής ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος

Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών,
παρόντες ήταν οι 8, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 75
του Ν.3852/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»)εισέρχεται στη συζήτηση του
αναγραφόµενου στην πρόσκληση θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης.

Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε εισήγηση
προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για επιβολή τέλους χρήσης γεφυροπλάστιγγας και αφού
έλαβε υπόψη:
1. Tην εισήγηση του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής κ. Σταύρου Παπαγεωργίου
που έχει ως ακολούθως:
O ∆ήµος Kαρδίτσας διαθέτει επτά γεφυροπλάστιγγες. ∆ύο εξ αυτών βρίσκονται στις
Τ.Κ. Μακρυχωρίου και Μυρίνης της ∆ηµοτικής Ενότητας Κάµπου, µία στην Τ.Κ.
∆αφνοσπηλιάς της ∆ηµοτικής Ενότητας Καλλιφωνίου , δύο στις Τ.Κ. Μητρόπολης και
Ξυνονερίου της ∆ηµοτικής Ενότητας Μητρόπολης , µία στη ∆ηµοτική Ενότητα
Καρδιτσοµάγουλας και µία στη ∆ηµοτική Ενότητα Καρδίτσας όπισθεν της
Λαχαναγοράς. Οι γεφυροπλάστιγγες αυτές δεν στελεχώνονται από προσωπικό του
∆ήµου. Για την άµεση εξυπηρέτηση των δηµοτών εισηγούµαι την επιβολή τέλους
χρήσης γεφυροπλάστιγγας. Συγκεκριµένα προτείνω να επιβληθεί για όλες τις
γεφυροπλάστιγγες ανεξαρτήτου ζυγιστικής ικανότητας για κάθε ζύγισµα τέλος ζύγισης
παντός οχήµατος , ζώου ή οτιδήποτε άλλου ένα (1) ευρώ. Το τέλος θα
προκαταβάλλεται σε ειδικό µηχάνηµα που θα τοποθετηθεί σε κάθε γεφυροπλάστιγγα
(κερµατοδέκτης).
2. Την ανάγκη εύρυθµης λειτουργίας των γεφυροπλάστιγγων όλο το εικοσιτετράωρο.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του από 24-9/20-10-1958 Β.∆/τος « Περί
κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείµενον νόµου των ισχυουσών διατάξεων περί των
προσόδων των δήµων και Κοινοτήτων».
4. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010

Αποφάσισε

οµόφωνα

Να
εισηγηθεί
στο
∆ηµοτικό
Συµβούλιο
την
επιβολή
τέλους
χρήσης
γεφυροπλάστιγγας ως εξής:
Α) Για όλες τις γεφυροπλάστιγγες ανεξαρτήτου ζυγιστικής ικανότητας τέλος έκαστης
ζύγισης παντός οχήµατος , ζώου ή οτιδήποτε άλλου ένα (1) ευρώ.
Β)Το τέλος θα προκαταβάλλεται σε ειδικό µηχάνηµα που θα τοποθετηθεί σε κάθε
γεφυροπλάστιγγα (κερµατοδέκτης).
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό
230/2012
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα ------- 2012
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

