ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α:ΒΙΦΘΩΕΗ-Ο8Ω
ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 7η του µήνα Μαίου του έτους 2014 και
ώρα 10.00 π.µ, 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’ αριθµ. 209/2014
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 15/4/2014.
Προς
τούτο
συντάχθηκε το
παρόν αποδεικτικό από
τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
8/15-4-2014
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Αριθ. Πρωτ.: 11852/07-05-2014

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

ΘΕΜΑ
Επί της ένστασης της εταιρείας “Επένδυση Μονοπρόσωπη ΕΠΕ ” κατ΄απόφασης
επιβολής προστίµου για αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου.
Στην Καρδίτσα σήµερα την 15η του µηνός Απριλίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Μ. Τρίτη και
ώρα 13:00, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 9971/11-4-2014 έγγραφη
πρόσκληση της Προέδρου 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) Αναστασίου Απόστολος

14) Σούφλα Ουρανία

1) Αγραφιώτου Ελένη

2) Γούλας Σωτήριος

15) Τσιούκης Λάµπρος

2) Αρβανιτάκου Σοφία

3) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος

16) Γεννάδιος Ιωάννης

3) Κωτούλας Φίλιππος

4) Ζορµπάς Ιωάννης

17) Ντούρλιας ∆ηµήτριος

4) Μαρκινός Αθανάσιος

5) Καραγιάννης Νικόλαος

18) Σουφλάκος Βασίλειος

5) Χλαπάνας Ηλίας

6) Κατσιαβάρας Θωµάς

19) Τσίπρας Εµµανουήλ

6) Βερίλλης ∆οµήνικος

7) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος

20) Γιοβάνης Γεώργιος

7) Καρκαλέτση Θεοδώρα

8) Μουζιούρας Νικόλαος

21) Μακροστέργιος Αθανάσιος

8) Ντελής Ιωάννης

9) Μπατζιάκας Βασίλειος

22) Αρχοντής ∆ηµήτριος

9) Παπαδηµητρίου Φώτιος

10) Μπουραζάνης Αθανάσιος

23) Τσαντήλας Βασίλειος

11) Νασιάκου Αλεξάνδρα

24) Χάρµπας Θωµάς

Αν και κλήθηκαν νόµιµα

12) Παπαγεωργίου Σταύρος
13) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33
µελών, παρόντες ήταν 24), 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.
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από συζήτηση σχετικά µε τη συζήτηση “Επί της ένστασης της
εταιρείας “Επένδυση Μονοπρόσωπη ΕΠΕ” κατ΄ απόφασης επιβολής προστίµου
για
αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου ”, και αφού έλαβε υπόψη:
1. Την υπ ΄αριθµ.8062/20-3-2014 ένσταση της επιχείρησης “ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΕΠΕ”
2. Την αριθµ.79/22-1-2014 απόφαση του ∆ηµάρχου Καρδίτσας.
3. Την εισήγηση του ∆/ντή Οικονοµικών του ∆ήµου Καρδίτσας Κων/νου Κορκόντζελου η
οποία έχει ως εξής:
“Σχετικά µε την υπ΄αριθµ. πρωτ. 8062/20-03-2014 ένσταση της επιχείρησης ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ
ΕΠΕ, σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε τον Ν.1080/80 άρθρο 3 παρ.3γ, η άδεια
παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων είναι ετήσια και
το αναλογούν τέλος κοινόχρηστου χώρου καταβάλλεται εξ ολοκλήρου προ της παραδόσεως
της άδειας χρήσεως , στο οικείο ∆ηµοτικό ταµείο αναγραφοµένου αυτής του αριθµού του
γραµµατίου εισπράξεως. Η είσπραξη ενεργείται κατόπιν σχετικού σηµειώµατος του
δικαιούχου ∆ήµου ή κοινότητος.
Επίσης σύµφωνα µε το (άρθρο 3 παρ.8 του ιδίου Ν.1080/80 , όπως τροποποιήθηκε µε το
άρθρο 26παρ.5 του Ν.1828/89 & αρθ.6 του Ν.1900/90) σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης
κοινοχρήστων χώρων, των οποίων έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης, καταλογίζεται
σε βάρος του υπόχρεου µε απόφαση του δηµάρχου ή προέδρου της κοινότητας, εκτός από
το αναλογούν τέλος και χρηµατικό πρόστιµο διπλάσιο προς το αναλογούν τέλος, ανεξάρτητα
από το διάστηµα της αυθαίρετης χρήσης. Με όµοια απόφαση επιβάλλεται πρόστιµο, σε βάρος
εκείνου που κάνει αυθαίρετη χρήση του χώρου του οποίου η παραχώρηση της χρήσης δεν
έχει επιτραπεί, ίσο µε το τριπλάσιο του µεγαλύτερου κατά τετραγωνικό µέτρο ποσού που
καθορίστηκε µε απόφαση του οικείου συµβουλίου για τους χώρους για τους οποίους έχει
επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης.
Σύµφωνα µε την πράξη βεβαίωσης Νο 0047/21-6-2013 της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας βρίθηκε
να καταλαµβάνει αυθαίρετα 85,8 µ+ 24,98 µ2=110,78 µ2 για το έτος 2013.
Για την αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου 85,8 µ2 µε τραπεζοκαθίσµατα, χωρίς
την απαιτούµενη άδεια σε χώρο όπου επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης, έχει γίνει δεκτή η
Νο 20511/1-8-2013 ένστασή της (σχετ. 21530/13-8-2013 απάντηση της ∆ηµοτικής
Αστυνοµίας), εφόσον προέβηκε στην έκδοση της υπ΄αριθµ.20502/2013 άδεια κατάληψης
κοινόχρηστου χώρου για το έτος 2013 στις 1/8/2013
Για την αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου συνολικού εµβαδού 24,98 µ2, µε
ποδοσφαιράκια και χειροκίνητα παιχνίδια, έναντι του καταστήµατος επί του πεζοδρόµου ∆.
Τερτίπη, έµπροσθεν του καταστήµατος, και στην Πλατεία Πλαστήρα δεν προβλέπεται από
τον κανονισµό του ∆ήµου η έκδοση άδειας, και κατά συνέπεια η κατάληψη κοινόχρηστου
χώρου µε τα παραπάνω θεωρείται παράβαση κατάληψης κοινόχρηστου χώρου.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω εισηγούµαστε τη µη διαγραφή του προστίµου που έχει
επιβληθεί µε την υπ’αριθ.79/22-01-2014 απόφαση του ∆ηµάρχου Καρδίτσας.”
4. Τις διατάξεις της παρ.1
Κώδικα (Ν.3463/06).

περίπτωση δ του άρθρου 174 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού

5. Την πρόταση της κ. Προέδρου για µη διαγραφή του ποσού σύµφωνα µε την εισήγηση.
6. Τις τοποθετήσεις, απόψεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης.
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Αποφάσισε οµόφωνα
Τη µη διαγραφή του προστίµου, για αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου πέρα των
διαγραµµίσεων και καθ΄ υπέρβαση της άδειας, που έχει επιβληθεί σε βάρος της επιχείρησης
“ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ”, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της
υπηρεσίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήραν µέρος οι ∆ηµοτικοί
Σύµβουλοι κ.κ. Τσαντήλας, Γιοβάνης,
Αρχοντής, λόγω αποχώρησής τους από τη
συνεδρίαση.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθµό 209/2014
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

