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ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 17η του µήνα Σεπτεµβρίου 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.
392/2014 Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 30/7/2014.
Προς
τούτο
συντάχθηκε το
παρόν αποδεικτικό από
τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 392
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
15/30-7-2014
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ

Αριθµ. Πρωτ.: 22662/17-9-2014

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΚΙΝΟΣ

ΘΕΜΑ
Αίτηση της Κων/νας Ψαροπούλου για διαγραφή προστίµου από κατάληψη
κοινοχρήστου χώρου
Στην Καρδίτσα σήµερα την 30η του µηνός Ιουλίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα
19.30', στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 18940/25-7-2014 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) Αγραφιώτου Ελένη

15) Βερίλλης ∆οµήνικος

1) Αρβανιτάκου Σοφία

2) Αναστασίου Απόστολος

16) Γεννάδιος Ιωάννης

2) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος

3) Γούλας Σωτήριος

17) Ντούρλιας ∆ηµήτριος

3) Κατσιαβάρας Θωµάς

4) Ζορµπάς Ιωάννης

18) Τσίπρας Εµµανουήλ

4) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος

5) Καραγιάννης Νικόλαος

19) Γιοβάνης Γεώργιος

5) Νασιάκου Αλεξάνδρα

6) Κωτούλας Φίλιππος

20) Παπαδηµητρίου Φώτιος

6) Παπαγεωργίου Σταύρος

7) Μαρκινός Αθανάσιος

21) Αρχοντής ∆ηµήτριος

7) Καρκαλέτση Θεοδώρα

8) Μουζιούρας Νικόλαος

22) Τσαντήλας Βασίλειος

8) Ντελής Ιωάννης

9) Μπατζιάκας Βασίλειος

9) Σουφλάκος Βασίλειος

10) Μπουραζάνης Αθανάσιος

10) Μακροστέργιος Αθανάσιος

11) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος

11) Χάρµπας Θωµάς

12) Σούφλα Ουρανία
13) Τσιούκης Λάµπρος
14) Χλαπάνας Ηλίας

Αν και κλήθηκαν νόµιµα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α:

Ω∆Ξ7ΩΕΗ-Κ2Ξ

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33
µελών, παρόντες ήταν 22), 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. Κωνσταντίνου Παπαλού.
Προεδρεύοντος του δηµοτικού συµβούλου κ. Αθανασίου Μαρκινού σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.
2 άρθρου 69 Ν. 3852/2010.
---------------------

Α. Πριν από την έναρξη της συζήτησης του θέµατος ο προεδρεύων του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ανέφερε ότι το θέµα συζητείται ως κατεπείγον, προκειµένου να γίνει λογιστική
τακτοποίηση για να υπάρξει ελάφρυνση των οικονοµιών βαρών του ενδιαφεροµένου δηµότη
δεδοµένης και της επικρατούσας οικονοµικής κρίσης.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε τον κ. Προεδρεύοντα και είδε τις διατάξεις του
άρθρου 65 παρ. 5 Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 άρθρου 1 Ν.
4257/2014 και ισχύει, σύµφωνα µε τις οποίες “Ένα µήνα πριν από τη διενέργεια των
εκλογών και µέχρι την εγκατάσταση των νέων δηµοτικών αρχών, το δηµοτικό συµβούλιο
αποφασίζει µόνο για θέµατα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά
επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέµατα που αφορούν στην υλοποίηση
συγχρηµατοδοτούµενων έργων”
αποφάσισε οµόφωνα

Εγκρίνει τη συζήτηση του θέµατος “Αίτηση της Κων/νας Ψαροπούλου για διαγραφή
προστίµου από κατάληψη κοινοχρήστου χώρου ” το οποίο θεωρεί ως κατεπείγον, σύµφωνα
µε όσα παραπάνω εκτέθηκαν.
Β. Στη συνέχεια το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
1.Την εισήγηση του προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών Κων. Κορκόντζελου,
η οποία έχει ως εξής:
“Σχετικά µε την υπ’ αρ. 8949/01.04.2014 αίτηση της κας Ψαροπούλου Κωνσταντίας Ελένης σας γνωρίζουµε τα εξής:
Νοµοθετικό πλαίσιο
α) Σύµφωνα µε το άρθρο 16 § 3 του ν.3254/04, στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης
γ΄ του άρθρου 13 § 3 του από 24.9/20.10.1958 β.δ/τος «περί κωδικοποιήσεως εις
ενιαίο κείµενο νόµου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των ∆ήµων και
Κοινοτήτων», όπως το άρθρο τούτο αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.1080/80
(ΦΕΚ 246 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε κάθε περίπτωση το αναλογούν τέλος καταβάλλεται είτε µετρητοίς είτε δια
ισόποσης εγγυητικής επιστολής, της οποίας ο τύπος θα καθορίζεται µε απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου στο οικείο δηµοτικό ή κοινοτικό ταµείο προ της παράδοσης της
άδειας χρήσης αναγραφοµένου επ' αυτής του αριθµού του γραµµατίου είσπραξης ή
της εγγυητικής επιστολής. Στην περίπτωση κατάθεσης εγγυητικής επιστολής η
είσπραξη του αναλογούντος τέλους γίνεται σε δόσεις, οι οποίες καθορίζονται µε
απόφαση του οικείου ∆ηµοτικού Συµβουλίου µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου του
προηγούµενου έτους. Εάν διαπιστωθεί καθυστέρηση καταβολής των κατά τα ανωτέρω
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δόσεων ο δήµος ή η κοινότητα προβαίνει άµεσα στις ενέργειες κατάπτωσης της
εγγυητικής επιστολής.»
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α:

β) Σύµφωνα µε το άρθρο 3 § 8 του ν.1080/80, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο
26 § 5 του ν.1828/89 (ΦΕΚ 2 Α’) και το άρθρο 6 του ν.1900/90 (ΦΕΚ 125 Α’)
ισχύουν τα εξής:
“Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων, των οποίων έχει επιτραπεί η
παραχώρηση της χρήσης, καταλογίζεται σε βάρος του υπόχρεου µε απόφαση του
δηµάρχου ή προέδρου της κοινότητος, 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. Η διαπίστωση της αυθαίρετης χρήσης
ενεργείται από το δήµο ή την κοινότητα ή την αστυνοµική αρχή. Η διατύπωση της
αυθαίρετης χρήσης ενεργείται από το δήµο ή την κοινότητα ή την αστυνοµική αρχή.
Σε περίπτωση που γίνεται αυθαίρετη χρήση του χώρου καθ' υποτροπήν επιβάλλονται,
κάθε φορά, και µέχρι δύο φορές τα ως άνω πρόστιµα και αν εξακολουθεί η παράβαση
οι δήµοι ή οι κοινότητες µε συνεργεία τους προέρχονται στην αφαίρεση κάθε είδους
αντικειµένων, µε τη συνδροµή της δηµοτικής αστυνοµίας ή της οικείας αστυνοµικής
αρχής και επιβάλλουν ειδικό πρόστιµο για τα έξοδα µεταφοράς και αποθήκευσης, ίσο
µε το διπλάσιο 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.”
∆εδοµένα
α) Η κα Ψαροπούλου Κωνσταντία-Ελένη, µε την υπ’ αρ.16862/27.06.2013 αίτησή της
προς την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Καρδίτσας, ζήτησε να σταλεί αρµόδιος
µηχανικός στην επιχείρησή της µε την επωνυµία ΖΕΝ, προκειµένου να χωροθετηθεί ο
εξωτερικός χώρος για την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισµάτων.
β) Στις 24.12.2013 η τετραµελής Επιτροπή Κοινοχρήστων Χώρων του ∆ήµου
Καρδίτσας, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 018 ‘Εκθεση Ελέγχου, διαπίστωσε ότι η
παραπάνω Επιχείρηση ΖΕΝ, καταλαµβάνει αυθαίρετα στο πεζόδροµο Βαλταδώρου
11,76 µ2 τοποθετώντας τραπεζοκαθίσµατα, χωρίς να έχει προβεί στην έκδοση της
σχετικής άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου.
γ) Με την υπ’ αριθµ. 134/22.01.2014 Απόφασή του ο ∆ήµαρχος Καρδίτσας επιβάλει
σύµφωνα µε την πιο πάνω ‘Εκθεση Ελέγχου πρόστιµο στην παραπάνω Επιχείρηση
ύψους 690,32 €
γ) Η κα Ψαροπούλου Κωνσταντία-Ελένη, µε την υπ’ αρ.8949/01.04.2014 αίτησή της
επανέρχεται και ζητά την διαγραφή του πιο πάνω προστίµου, καθόσον όπως
ισχυρίζεται υπήρξε ολιγωρία από την πλευρά του ∆ήµου και δεν κατέστη δυνατό να
ολοκληρώσει τις νόµιµες διαδικασίες για την έκδοση της σχετικής άδειας.
Εισήγηση
Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω και στα πλαίσια της δηµοσιονοµικής νοµιµότητας που
πρέπει να διέπει τη δράση των διοικητικών οργάνων, εισηγούµαστε την µη διαγραφή
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του προστίµου που έχει επιβληθεί µε την υπ’ αρ. 134/22.01.2014 Απόφαση του
∆ηµάρχου Καρδίτσας.”
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α:

2. Την τοποθέτηση του νοµικού συµβούλου του ∆ήµου Καρδίτσας κου Καλιά Χρήστου ο
οποίος πρότεινε να γίνει δεκτό εν µέρει το αίτηµα της κας Ψαροπούλου Κωνσταντίνας ήτοι
να εξοφληθεί το τέλος των ετών 2013 και 2014 χωρίς να επιβληθεί το πρόστιµο
3. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων όπως καταγράφηκαν στα
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης.
αποφάσισε οµόφωνα
Κάνει δεκτό εν µέρει το αίτηµα της κας Ψαροπούλου Κωνσταντίνας ήτοι:
1. Τη διαγραφή ποσού 1.035,48 ευρώ από τους χρηµατικούς καταλόγους κατάληψης
κοινόχρηστου χώρου για το έτος 2013 οφειλή έτους 2013 και των προσαυξήσεων αυτού.
2. Την επαναβεβαίωση του ποσού των 690,32 ευρώ, στην κυρία
Κωνσταντίνα για κατάληψη κοινοχρήστου χώρου για το έτος 2013.

Ψαροπούλου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν συµµετείχε ο ∆ηµοτικός
Σύµβουλος κ. Αρχοντής , Γιοβάνης, Βερίλλης και Κωτούλας λόγω αποχώρησής του από τη
συνεδρίαση.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθµό 392/2014
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ

O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΚΙΝΟΣ ΑΘΑΑΝΑΣΙΟΣ

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

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

