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ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 7η του µήνα Αυγούστου του έτους 2013
και ώρα 10.00 µµ, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος
∆ήµου Καρδίτσας), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν
3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο µέρος του
∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθ. 412/2013
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 31/7/2013.
Προς
τούτο
συντάχθηκε το
παρόν αποδεικτικό από
τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 412
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
20/31-7-2013
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Αριθ.πρωτ.:21653/14-8-2013
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΘΕΜΑ
Λύση σύµβασης µίσθωσης δηµοτικού ακινήτου “Αναψυκτήριο Ιτάµου”
στον ΄Ιταµο Ραχούλας και διαγραφή µισθωµάτων.
Στην Καρδίτσα σήµερα την 31η του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα
13:30 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 19832/26-7-2013 έγγραφη
πρόσκληση του Αντιπροέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύµφωνα µε τους
ορισµούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε σε
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αγραφιώτου Ελένη

14) Βερίλλης ∆οµήνικος

1) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος

2) Αναστασίου Απόστολος

15) Γεννάδιος Ιωάννης

2) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος

3) Αρβανιτάκου Σοφία

16) Ντελής Ιωάννης

3) Κωτούλας Φίλιππος

4) Γούλας Σωτήριος

17) Ντούρλιας ∆ηµήτριος

4) Μπατζιάκας Βασίλειος

5) Ζορµπάς Ιωάννης

18) Μακροστέργιος Αθανάσιος

5) Μπουραζάνης Αθανάσιος

6) Καραγιάννης Νικόλαος

19) Τσίπρας Εµµανουήλ

6) Νασιάκου Αλεξάνδρα

7) Κατσιαβάρας Θωµάς

20) Αρχοντής ∆ηµήτριος

7) Χλαπάνας Ηλίας

8) Μαρκινός Αθανάσιος

21) Χάρµπας Θωµάς

8) Καρκαλέτση Θεοδώρα

9) Μουζιούρας Νικόλαος

9) Σουφλάκος Βασίλειος

10) Παπαγεωργίου Σταύρος

10) Γιοβάνης Γεώργιος

11) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος

11) Παπαδηµητρίου Φώτιος

12) Σούφλα Ουρανία

12) Τσαντήλας Βασίλειος

13) Τσιούκης Λάµπρος
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33
µελών, παρόντες ήταν 21), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος,
σύµφωνα µε το άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού
Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόµενων στην πρόσκληση θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης,
παρόντος του ∆ηµάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου. Απών ήταν ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ραχούλας κος Σιώκος Κωνσταντίνος αν και κλήθηκε νόµιµα.

--------------------------Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε λύση της
µίσθωσης δηµοτικού ακινήτου “Αναψυκτήριο Ιτάµου” στον ΄Ιταµο Ραχούλας και διαγραφή
µισθωµάτων και αφού έλαβε υπόψη:
1. Την αριθµ. Πρωτ. 15722/18-6-2013 αίτηση του κ. Μητρόπουλου Χρήστου του Νικολάου.
2. Το συµφωνητικό µίσθωσης από 3/10/2011 µεταξύ του
Μητρόπουλου Χρήστου του Νικολάου.

∆ήµου Καρδίτσας και

3. Η µε αριθµ.200/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του
καθορισµού των όρων εκµίσθωσης του Αναψυκτηρίου Ιτάµου.

∆ήµου

του

περί

4. Η µε αριθµό 10/2013 απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου της Τ.Κ. Ραχούλας επί της
αίτησης του κ. Μητρόπουλου Χρήστου .
5. Βεβαίωση του τµήµατος επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του δήµου µας µε ΑΠ:∆Υ από
18/6/2013, ότι µεταξύ των άλλων δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας λειτουργίας
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος, απαιτείται και οικοδοµική άδεια του οικήµατος.
6. Την εισήγηση του αναπληρωτή Προϊσταµένου δηµοτικών προσόδων κ. Καρρά η οποία
έχει ως εξής:
“
Η σύµβαση µίσθωσης του ακινήτου του θέµατος, συνάφθηκε µεταξύ του δήµου
Καρδίτσας και του αιτούντος, κατόπιν της αριθ.278/2011 απόφασης της Οικονοµικής
Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δηµοπρασίας και από την οποία ο αιτών,
αναδείχθηκε τελευταίος πλειοδότης.
Σύµφωνα µε το άρθρο 13 της 200/11 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά
στους όρους της συγκεκριµένης µίσθωσης, αναφέρεται ότι η σύµβαση θεωρείται ότι έχει
οριστικά καταρτισθεί µετά την έγκριση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας από τα αρµόδια
όργανα, όπως και έγινε και κατόπιν υπογράφτηκε η σχετική σύµβαση.
Ο µισθωτής χρεώθηκε αναλόγως και συγκεκριµένα: µε τον α/α 2242/10-4-2011 χρηµατικό
κατάλογο βεβαιώθηκε το µίσθωµα για τους τρείς µήνες του 2011, µε τον α/α 2178/5-12012 χρηµατικό κατάλογο βεβαιώθηκε το µίσθωµα για το 2012 και µε τον α/α 2305/2-12013 βεβαιώθηκε το µίσθωµα του ακινήτου για το 2013.
Με την αίτησή του ο κ. Μητρόπουλος αιτήθηκε αρχικά τη διαγραφή όλων των χρεώσεων
που έγιναν έως και το τρέχον έτος ύψους 1.610,10 ευρώ καθώς και λύση της µίσθωσης
διότι δεν µπόρεσε να εξασφαλίσει έως σήµερα άδεια λειτουργίας.
Στο άρθρο 25 της 200/2011 απόφασης της ΟΕ, ορίζεται ότι αν µε υπαιτιότητα του δήµου ο
µισθωτής δεν µπορέσει
να εκδώσει
άδεια λειτουργίας του καταστήµατος, τότε
απαλλάσσεται από την καταβολή του µισθώµατος. Επί πλέον στη σχετική βεβαίωση του
τµήµατος επιχειρησιακών δραστηριοτήτων του δήµου, που υπέβαλλε συνηµµένα µε τη
δήλωσή του ο ενδιαφερόµενος, αναφέρεται η µε αριθµό ∆ΑΑ∆Π/Φ.Α.3.1/21220-
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ΑΦ:2496/τΒ΄/4-11-2011, υπουργική απόφαση που αφορά τη διαδικασία έκδοσης
καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος και αναφέρεται ότι µεταξύ των άλλων
δικαιολογητικών, για την έκδοση άδειας λειτουργίας απαιτείται και αντίγραφο οικοδοµικής
άδειας του οικήµατος.
Εποµένως σχετικά µε το πρώτο αίτηµα του ενδιαφεροµένου, εισηγούµαστε να διαγραφούν
οι οφειλές και οι χρεώσεις του µισθωτή Μητρόπουλου Χρήστου. Ειδικότερα να διαγραφούν,
από τον βεβαιωτικό κατάλογο 1933 το ποσό των 120,00 ευρώ για το 2011, από το
βεβαιωτικό κατάλογο 2055 το ποσό των 727,02 ευρώ για το 2012,και από το βεβαιωτικό
κατάλογο 2305 το ποσό των 763,08 ευρώ για το 2013-όπως και οι προσαυξήσεις
εκπρόθεσµης καταβολής. Επίσης να επιστραφεί το ποσό των 60,00 ευρώ που κατέβαλλε ο
αιτών, για το µίσθωµα του µηνός Οκτωβρίου του 2011 σε εφαρµογή του ίδιου άρθρου 25
της 200/2011 απόφασης της Ο.Ε.
Επιπλέον, λόγω αδυναµίας του δήµου να εξασφαλίσει οικοδοµική άδεια του µισθίου, ώστε
να µπορέσει να εκδώσει ο µισθωτής άδεια λειτουργίας, να εξετασθεί και το δεύτερο αίτηµα
του κ. Μητρόπουλου να λυθεί η σύµβαση µίσθωσης µε το δήµο Καρδίτσας”.

6. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 174 εδάφιο δ του Ν.3463/2006.
7. Τις τοποθετήσεις, απόψεις, αντιρρήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων
καταγράφηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης.

όπως αυτές

Αποφάσισε οµόφωνα

1. Τη λύση της σύµβασης µίσθωσης του δηµοτικού ακινήτου “Αναψυκτήριο Ιτάµου”
λόγω αδυναµίας του δήµου να εξασφαλίσει οικοδοµική άδεια του µισθίου, ώστε να µπορέσει
να εκδώσει ο µισθωτής άδεια λειτουργίας.
2.Τη διαγραφή των οφειλών και των χρεώσεων του µισθωτή κ. Μητρόπουλου
Χρήστου του Νικολάου συνολικού ποσού 1.610,10 ευρώ καθώς και των προσαυξήσεων
εκπρόθεσµης καταβολής, από τους χρηµατικούς καταλόγους του ∆ήµου και συγκεκριµένα
από τους βεβαιωτικούς καταλόγους: Α.Χ.Κ. 1933 ποσό 120,00 ευρώ για το έτος 2011,
Α.Χ.Κ.2055 ποσό 727,02 ευρώ για το έτος 2012 και Α.Χ.Κ.2305 ποσό 763,08 ευρώ
για το έτος 2013, τα οποία χρεώθηκαν εκ παραδροµής.
3.Την επιστροφή ποσού 60,00 ευρώ που κατέβαλε ο αιτών για το µίσθωµα του µηνός
Οκτωβρίου του έτους 2011 σε εφαρµογή του ίδιου άρθρου 25 της 200/2011 απόφασης της
Ο.Ε.
4. Η Οικονοµική Επιτροπή θα ψηφίσει την πίστωση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήρε µέρος ο δηµοτικός
σύµβουλος κ. Αρχοντής ∆ηµήτριος, λόγω αποχώρησής του από τη συνεδρίαση.
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Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθµό 412/2013
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

