ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 28ης/18 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 394/2018
Στη Λευκάδα σήµερα στις 24 του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2018, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 15:00 ήρθε σε
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ∆ιοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ.
∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 18801/20-9-18 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ Α΄87).
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1
Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
1
Χαλικιάς Ευάγγελος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Κοντοµίχης Ευάγγελος
4
Κούρτης Φίλιππος
4
Αρβανίτης Σπυρίδων
5
Σέρβος Κων/νος
5
Τριλίβας Χρήστος
6
Πολίτης Σπυρίδων
6
Καρφάκη Μαριάννα
7
Βλάχος Κων/νος
7
Γρηγόρη Ασπασία
8
Κατηφόρης Χρήστος
8
Σκληρός Παναγιώτης
9
Φίλιππας Γεώργιος
9
Αραβανής Βασίλειος
10
Θερµός Ευάγγελος
10
Ζουριδάκης Ευτύχιος
11
Βλάχος Ευστάθιος
11
Καββαδάς Θωµάς
12
Γιαννιώτης Οδυσσέας
12
13
Βικέντιος Νικόλαος
13
14
Μήτσουρας Πέτρος
14
15
Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα
15
16
Σκληρός Φίλιππος
16
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
17
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
17
18
Γληγόρης Κων/νος
18
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν απών.
19
Κακλαµάνη Αναστασία
19
20
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
20
Χρέη ∆ηµάρχου εκτελεί ο αναπληρωτής
21
Παπαδόπουλος Ανδρέας
21
∆ηµάρχου κ. Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήµαρχος.
22
Κατωπόδη Ευανθία
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι
είκοσι δύο (22) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Συζητήθηκαν δύο (2) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο
Προτάχθηκαν οµόφωνα και συζητήθηκαν µετά το 6 θέµα της Η.∆. τα θέµατα 9 και 10.
Η ∆.Σ. Γρηγόρη Ασπασία, προσήλθε πριν την συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης και αποχώρησε πριν την έναρξη
της ηµερήσιας διάταξης.
ου
Ο ∆.Σ. Βλάχος Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 3 θέµατος της Η.∆.
ου
ου
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος αποχώρησε κατά την συζήτηση του 3 θέµατος της Η.∆. και επέστρεψε πριν την συζήτηση του 9
θέµατος.
ου
Οι ∆.Σ. Κακλαµάνη Αναστασία και Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆.
ου
Η κα Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα, επέστρεψε πριν την συζήτηση του 9 θέµατος.
Οι ∆.Σ. Παπαδόπουλος Ανδρέας, Κατωπόδη Ευανθία, Σκληρός Φίλιππος, Φρεµεντίτης Χριστόφορος και Σκιαδά-Πετούση
ου
Ζωϊτσα, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 11 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Βικέντιος Νικόλαος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 20 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Μήτσουρας Πέτρος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 23 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 41 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 28ης/2018 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ. για επιβολή προστίµου βάσει των άρθρων 5 και 8 του Ν. 2946/2001 σε εταιρία SEVEN ISLANDS NE
για παράνοµη υπαίθρια διαφήµιση, στον κεντρικό δρόµο του οικισµού Αγίου Νικήτα ∆.Ε Λευκάδας.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήµαρχος

1

Ο Αντιδήµαρχος κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, είπε τα εξής:
«Ύστερα από αυτοψία της υπηρεσίας, διαπιστώθηκε ότι στον Άγιο Νικήτα ∆Ε Λευκάδας έχουν τοποθετηθεί
σε παρµπρίζ αυτοκινήτων, και όχι µόνο, διαφηµιστικά φυλλάδια τα οποία διαφήµιζαν κρουαζιέρες της SEVEN
ISLANDS ΝΕ. κατά παράβαση του Ν. 2946/2001, όπως αναθεωρήθηκε µε την ΚΥΑ 52138/03 (ΦΕΚ 1788/Β/03).
Η συνολική επιφάνεια των φυλλαδίων κατ’ εκτίµηση είναι µικρότερη των 2 τ.µ.
Με το µε αρ. πρωτ. 17566/31-8-2018 έγγραφό µας, ενηµερώσαµε για την παράβαση τον ιδιοκτήτη και υπεύθυνο
της εταιρίας SEVEN ISLANDS ΝΕ κο Σπυρίδωνα Κτενά του ∆ηµοσθένη ,δίνοντάς του στα πλαίσια του άρθρου 6
του Ν. 2690/1999 προθεσµία δέκα ηµερών για να υποβάλλει εγγράφως τις αντιρρήσεις του, µε δυνατότητα και
προφορικών διευκρινήσεων.
Ο κ. Κτενάς δεν υπέβαλε τις αντιρρήσεις του.
Με δεδοµένο πως µε το αρθ. 8 του Ν. 2946/01,
Παρ. 1: «στους διαφηµιστές, σε όσους µισθώνουν και εκµεταλλεύονται χώρους υπαίθριας διαφήµισης επιβάλλεται
πρόστιµο».
Παρ. 2: «Το πρόστιµο επιβάλλεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στα διοικητικά όρια του οποίου τελέστηκε
η παράβαση, το οποίο εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων».
Παρ. 3: «Το ύψος του προστίµου ανέρχεται από 1.467,35€ µέχρι 29.347,03€ και επιβάλλεται αναλόγως των
περιστάσεων».
Παρ. 5: «Το δε πρόστιµο επιβάλλεται και σε βάρος των διαφηµιζοµένων στις περιπτώσεις που προβάλλεται υπαίθρια
διαφήµιση εκτός των χώρων που έχουν καθοριστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2946/01 για την προβολή της»
και την 66/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου «Καθορισµός κλιµάκωσης στα πρόστιµα της υπαίθριας
διαφήµισης» στην οποία προβλέπεται πρόστιµο 750,00 ευρώ για διαφήµιση µέχρι 2 τ.µ
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο καλείται να αποφασίσει την επιβολή προστίµου, λαµβάνοντας υπ’ όψιν την συγκεκριµένη
περίσταση, σύµφωνα µε το αρθ. 8 του Ν. 2946/01, στον κ. Κτενά Σπυρίδωνα του ∆ηµοσθένη, υπεύθυνο της
εταιρίας SEVEN ISLANDS ΝΕ, και κατά παράβαση του άρθρου 5 του Ν. 2946/01 γιατί τοποθέτησε σε παρµπρίζ
αυτοκινήτων διαφηµιστικά φυλλάδια τα οποία διαφήµιζαν κρουαζιέρες της εταιρίας , χωρίς άδεια.
Προτείνεται η επιβολή προστίµου εφτακοσίων πεντήκοντα ευρώ (750,00) σύµφωνα µε την 66/2015
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η οποία καθόριζε τα όρια των προστίµων και εγκρίθηκε ως προς τη νοµιµότητα
της από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου – ∆υτικής Στερεάς και Ιονίου ( αρ. αποφ. 6636/321/15-4-15).»
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα µε δεκατρείς (13) ψήφους, αποφασίζει:
Την επιβολή προστίµου εφτακοσίων πεντήκοντα ευρώ (750,00), στον κ. Κτενά Σπυρίδωνα του
∆ηµοσθένη, υπεύθυνο της εταιρίας SEVEN ISLANDS ΝΕ, επειδή κατά παράβαση του άρθρου 5 του Ν. 2946/01,
τοποθέτησε σε παρµπρίζ αυτοκινήτων διαφηµιστικά φυλλάδια τα οποία διαφήµιζαν κρουαζιέρες της εταιρίας , χωρίς
άδεια. σύµφωνα µε την 66/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η οποία καθόριζε τα όρια των προστίµων και
εγκρίθηκε ως προς τη νοµιµότητα της από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου – ∆υτικής Στερεάς και Ιονίου
( αρ. αποφ. 6636/321/15-4-15).
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 394/2018.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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