ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 12ης/17 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 179
Στη Λευκάδα σήµερα στις 26 του µηνός Απριλίου του έτους 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 16:00
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. 7374/21-4-2017 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. Γαζής Πάνος
2. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
2. Νικητάκης Μάρκος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3. Γιαννιώτης Οδυσσέας
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
4. Τριλίβας Χρήστος
5. Βικέντιος Νικόλαος
5. Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
6. Κούρτης Φίλιππος
6. Σκληρός Παναγιώτης
7. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
7. Σέρβος Κων/νος
8. Πολίτης Σπυρίδων
8. Αραβανής Βασίλειος
9. Πετούση-Σκιαδά Ζωϊτσα
9. Βλάχος Κων/νος
10. Κοντοµίχης Ευάγγελος
10. Σκληρός Φίλιππος
11. Αρβανίτης Σπυρίδων
11. Καββαδάς Θωµάς
12. Κατηφόρης Χρήστος
12. (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
13. Φίλιππας Γεώργιος
13.
14. Θερµός Ευάγγελος
14.
15. Βλάχος Ευστάθιος
15.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
16. Παπαδόπουλος Ανδρέας
16.
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
17. Καρφάκη Μαριάννα
17. κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
18. Κατωπόδη Ευανθία
18.
19. Γρηγόρη Ασπασία
19.
Το 10ο θέµα της Η.∆. προτάχθηκε οµόφωνα
20. και συζητήθηκε µετά το 3ο θέµα της Η.∆.
20. Ζουριδάκης Ευτύχιος
21. Φρεµεντίτης Χριστόφορος
21.
22. Γληγόρης Κων/νος
22.
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησε πριν
23.
23. την συζήτηση του 12ου θέµατος της Η.∆.
24.
24.
25.
25.
Ο ∆.Σ. κ. Ζουριδάκης Ευτύχιος αποχώρησε
26.
26. πριν την συζήτηση του 14ου θέµατος της Η.∆.
27.
27. και επέστρεψε πριν τη συζήτηση του 15ου
28.
28. θέµατος της Η.∆.
29.
29.
30.
30.
31.
31.
32.
32.
33.
33.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα είκοσι δύο (22) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ο
ΘΕΜΑ 19 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 12/2017 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για επιβολή προστίµου βάσει του άρθρου 8 του Ν. 2946/2001 για παράνοµη υπαίθρια
διαφήµιση σε µεταλλική κατασκευή, στον κεντρικό δρόµο του οικισµού Νικιάνας ∆.Ε. Λευκάδας, χωρίς
άδεια βάσει του άρθρου 5 του Ν. 2946/2001.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος, κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, είπε τα εξής:
«Ύστερα από αυτοψία της υπηρεσίας, διαπιστώθηκε ότι στη Νικιάνα έχουν τοποθετηθεί
φωτιζόµενες υπαίθριες διαφηµίσεις της επιχείρησης PEGASUS HOTEL, σε πλαίσια διαστάσεων 2,00 µ
Χ 0,30 µ. και 0,30 µ Χ 0,50 µ.τα οποία στηρίζονται σε κατακόρυφους στύλους, στον κεντρικό δρόµο της
Νικιάνας.
Η κατασκευή αυτή είναι ταµπέλες που ανεγέρθηκαν µε σκοπό τη διαφήµιση της επιχείρησης, κατά
παράβαση του άρθρου 2 του Ν. 2946/2001, όπως αναθεωρήθηκε µε την ΚΥΑ 52138/03 (ΦΕΚ
1788/Β/03).
Η συνολική επιφάνεια των λαµαρινών σύµφωνα µε την ανωτέρω έκθεση αυτοψίας είναι µικρότερη
των 2 τ.µ.
Με το µε αρ. πρωτ. 20138/3-10-2016 έγγραφό µας, ενηµερώσαµε για την παράβαση τον ιδιοκτήτη και
υπεύθυνο του PEGASUS HOTEL κ. Λιβιτσάνο Ιωάννη του ∆ιονυσίου 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. Λιβιτσάνος υπέβαλε τις αντιρρήσεις του µε το µε αρ. πρωτ. 23237/10-11-2016 έγγραφο,
ισχυριζόµενος ότι δεν είναι αρµοδιότητά µας η υπαίθρια διαφήµιση στο συγκεκριµένο χώρο γιατί
πρόκειται για επαρχιακή οδό (άρθρο 8 παρ. 2 Ν. 2946/2001)
Στον κ. Λιβιτσάνο ανταπαντήσαµε µε το µε αρ. πρωτ. 23237/16/1-2-2017 έγγραφό µας ότι:
« Σύµφωνα µε την εγκύκλιο 3 (Α.Π. : 6969 /26 Φεβρουαρίου 2010 του Υπουργείου
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
«… Προς άρση τυχόν παρερµηνειών και σε απάντηση σχετικών ερωτηµάτων που έχουν υποβληθεί στο
Υπουργείο αναφορικά µε τη χωρική αρµοδιότητα των ΟΤΑ και των Περιφερειών ως προς την αφαίρεση
των παράνοµων διαφηµίσεων και επιγραφών και την επιβολή των προβλεπόµενων προστίµων,
διευκρινίζονται τα εξής :
Η αφαίρεση των παράνοµων διαφηµιστικών πλαισίων, διαφηµίσεων και επιγραφών γίνεται µε απόφαση
του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας ή από υπάλληλο της Περιφέρειας που εξουσιοδοτείται από το
Γενικό Γραµµατέα για παράνοµα πλαίσια, διαφηµίσεις και επιγραφές που βρίσκονται τοποθετηµένα :
α) Στα εκτός κατοικηµένης περιοχής τµήµατα των χαρακτηρισµένων εθνικών και επαρχιακών οδών ή
αυτοκινητοδρόµων και σε ζώνη µέχρι 150 µέτρων και από τις δύο πλευρές του άξονα των οδών και είναι
ορατά από τους χρήστες των οδών αυτών
Σε τµήµατα των εθνικών και επαρχιακών οδών ή αυτοκινητοδρόµων που διέρχονται από κατοικηµένη
περιοχή1 και σε ζώνη µέχρι 40 µέτρων και από τις δύο πλευρές του άξονα των οδών αυτών, όταν το
όριο ταχύτητας στα τµήµατα αυτά είναι ανώτερο των 70Km/h. και είναι ορατά από τους χρήστες
των οδών
γ) κατά µήκος των αυτοκινητοδρόµων και των οδών ταχείας κυκλοφορίας
δ) στους χώρους των σταθµών εξυπηρέτησης αυτοκινήτων (Σ.Ε.Α)
Για παραβάσεις στους ανωτέρω χώρους, το πρόστιµο επιβάλλεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα
Περιφέρειας.
Σε όλους τους υπόλοιπους χώρους η αφαίρεση γίνεται µε απόφαση του οικείου ∆ηµάρχου ή
Προέδρου της Κοινότητας και το πρόστιµο επιβάλλεται µε απόφαση του δηµοτικού / κοινοτικού
συµβουλίου. (άρθρα 8 και 9 του ν.2946/2001, όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 13 του ν.3212/2003
σε συνδυασµό µε τα δύο πρώτα εδάφια της παρ.1 του άρθρου 11 του Κ.Ο.Κ)»
.
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
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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. Λιβιτσάνο Ιωάννη του
∆ιονυσίου, ιδιοκτήτη και υπεύθυνο της επιχείρησης PEGASUS HOTEL, κάτοικο Λευκάδας, µε ΑΦΜ.:
028557543 και κατά παράβαση του άρθρου 5 του Ν. 2946/01 γιατί τοποθέτησε φωτιζόµενες υπαίθριες
διαφηµίσεις της επιχείρησης PEGASUS HOTEL, σε πλαίσια διαστάσεων 2,00µ Χ 0,30 µ. και 0,30 µ Χ
0,50 µ.τα οποία στηρίζονται σε κατακόρυφους στύλους, στον κεντρικό δρόµο της Νικιάνας, 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 µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν δεκαεπτά (17) δηµοτικοί σύµβουλοι.
Κατά ψήφισαν δύο (2) οι κ.κ. Καρφάκη Μαριάννα και Κατωπόδη Ευανθία, διότι γίνεται µονοµερής
εφαρµογή του κανονισµού.
Παρών ψήφισε ο κ. Ζουριδάκης Ευτύχιος.
Λευκό ψήφισε η κα Γρηγόρη Ασπασία.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, κατά πλειοψηφία αποφασίζει:
Επιβάλλει πρόστιµο, εφτακοσίων πεντήκοντα ευρώ (750,00) στον κ. Λιβιτσάνο Ιωάννη του
∆ιονυσίου, ιδιοκτήτη και υπεύθυνο της επιχείρησης PEGASUS HOTEL, 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. 179/2017.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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