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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό τής υπ΄ αριθμ. -2/2013- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.
Αριθμός απόφασης: 15 /2013
ΘΕΜΑ: «Ανάκληση μέρους της υπ’ αριθμ. 407/2012 Α.Δ.Σ. που αφορά την επιβολή προστίμων για
υπαίθρια διαφήμιση, βάσει της υπ΄ αριθμ. 995/17.1.13 εισήγησης του Τμήματος Εσόδων &
Περιουσίας»
Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 21η του μήνα Ιανουαρίου, του έτους
2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00΄, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο
Ήλιδας, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 2/1452/17.01.2013 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία
επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις
διατάξεις άρθρου 67 του Ν. 3852/10.
Παρόντος τού δήμαρχου κ. Γιάννη Λυμπέρη, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία,
δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «21», και ονομαστικά οι:
1. Νικολόπουλος Νικόλαος
2. Μπούρας Αβραάμ
3. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος
Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων.
4. Κλειδέρης Παναγιώτης
5. Βασιλικόπουλος Δημήτριος
6. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος - Αντιδήμαρχος
Διοίκησης & Οικονομικών
7. Δούλος Παντελής
8. Προκόπης Πέτρος
9. Ντάνασης Χαράλαμπος
10. Λάβδα-Πατσού Βασιλική -Γραμματέας
11. Παναγιωτάρας Δημήτριος -Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών.
12. Λιώσης Απόστολος-Πρόεδρος
13. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος
14. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας & Πρασίνου.
15. Παπαδάτος Πέτρος
16. Παρασκευόπουλος Γεώργιος
17. Νικολόπουλος Χρήστος
*Ο κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος, μέλος τής
παράταξης της πλειοψηφίας, δεν κλήθηκε στη
συνεδρίαση,
κατόπιν
της
υπ΄αριθμ.
123/13.12.2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι.

18. Χριστόπουλος Ιωάννης (παράταξη
«Σάκης Κότσιφας ΄Ηλιδα- Νέα
πορεία»)
19. Κολόσακας Άγγελος - Επικεφαλής
παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση
Ήλιδας»
20. Κόλλιας Ευστάθιος
21. Μητσόπουλος Σωτήριος
*Ο κ. Κράλλης Δημήτριος (μέλος τής
παράταξης «Σάκης Κότσιφας ΄Ηλιδα») δεν
κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της
υπ΄αριθμ. 6/3.3.2011 Απόφασης Γ.Γ.
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι

Απόντες
1.Βασιλόπουλος Θεόδωρος, 2.Γιαννόπουλος Παναγιώτης, 3.Κότσιφας Διονύσιος- Επικεφαλής
μείζονος μειοψηφίας (παράταξη «Σάκης Κότσιφας ΄Ηλιδα- Νέα πορεία»), 4.Μπιλίρης Νικόλαος,
5.Παναγόπουλος Χρήστος, 6. Παναγιωτάρας Παναγιώτης-Αντιπρόεδρος, 7.Τάγιου Μαρία-Αφροδίτη,
8.Χριστόπουλος Γεώργιος, 9.Νικολόπουλος Γεώργιος -Επικεφαλής παράταξης «Αδέσμευτο κίνημα
πολιτών», 10. Νικολοπούλου Μαρία.
Ο πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας αν και κλήθηκε νόμιμα, δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση.
Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.
Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον
αντιδήμαρχο κ. Ζαχαρόπουλο.

Ο Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την ανάκληση μέρους της υπ΄αριθμ. 407/2012 Α.Δ.Σ, που αφορά
την επιβολή προστίμων για υπαίθρια διαφήμιση, μέχρι εύρεσης νεότερων στοιχείων από τις υπηρεσίες
του δήμου, και σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία αναφέρει:
«Με την υπ’ αριθ. 407/2012 Α.Δ.Σ επιβλήθηκαν πρόστιμα υπαίθριας διαφήμισης ύψους 1467,35 €
στους εξής:
1) Κατάστημα «ONE CLUB» ιδιοκτησίας Παπαδοπούλου Ευγενίας.
2) Κατάστημα «SANKARA OF LOVE» Δ.Δ Σμίλα Αρχαίας Ολυμπίας.
1. Για τα ανωτέρω καταστήματα δεν υπήρχαν ακριβή στοιχεία από τις εκθέσεις της Δημοτικής
Αστυνομίας που μας κοινοποιήθηκαν στο τμήμα Εσόδων & Περιουσίας με αποτέλεσμα να αναζητηθούν
στοιχεία με το υπ’ αριθ. πρωτ. 39451/2009/303-12-2012 έγγραφό μας στο τμήμα Μητρώου της Δημόσιας
Οικονομικής Υπηρεσίας Πύργου και μας απάντησε με το υπ’ αριθ. πρωτ.25152/07-12-2012 έγγραφο της
ότι η επιτηδευματίας Παπαδοπούλου Ευγενία δεν είναι ιδιοκτήτρια του καταστήματος με διακριτό τίτλο
«ONE CLUB», αλλά ο επιτηδευματίας κ. Ιωάννης Κόλβερης του Νικολάου με διεύθυνση στο ΕπιτάλιοΗλείας. Ο κ. Ιωάννης Κόλβερης ειδοποιήθηκε με το υπ’ αριθ. 39763/2020/07-12-2012 έγγραφό μας απάντησε με το αριθ.40947/2127/20-12-2012 έγγραφό του τα εξής: « Σε απάντηση του υπ’ αριθ.
39763/2020/07-12-2012 έγγραφό σας με το οποίο με ενημερώνετε ότι κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας σας
προέκυψε ότι έχω προβεί σε παράνομη τοποθέτηση αφίσας του καταστήματος «ONE CLUB» επί της οδού
Όθωνος Αμαλίας-Αντωνίου Πετραλία. Κατόπιν αυτού, σας ενημερώνω ότι είμαι ιδιοκτήτης του ανωτέρω
καταστήματος, αλλά δεν γνώριζα ότι έπρεπε να έχω προηγουμένως ζητήσει την άδεια της Υπηρεσίας σας για
να προβώ στην ανωτέρω ενέργεια. Ως εκ τούτου σας δηλώνω ότι δεν υπήρχε δόλος εκ μέρους μου για
παράνομες ενέργειες και παρακαλώ όπως δείτε το θέμα μου με επιείκεια και να μην προβείτε σε επιβολή
πρόστιμου για το κατάστημα μου διότι οποιαδήποτε ενέργεια εκ μέρους μου έγινε από άγνοια. Σας
ενημερώνω ότι δεν πρόκειται να προβώ στο μέλλον σε ανάλογη ενέργεια χωρίς την έγκριση της Υπηρεσίας
σας».
2. Με το αριθ. πρωτ. 39455/2010/03-12-2012 έγγραφο του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας με
θέμα «αναζήτηση στοιχείων» για το κατάστημα «SANKARA VILLAGE OF LOVE» που στάλθηκε στην
Δημοτική Αστυνομία, μας απάντησε με το υπ’ αριθ. πρωτ. 40425/443/2094/14-12-2012 έγγραφο της ότι,
υπεύθυνος για την υπαίθρια διαφήμιση είναι ο πολιτιστικός σύλλογος Σμίλα « Ελπίδα Ζωής» με πρόεδρο
τον κ. Καλογερόπουλο Βασίλειο ο οποίος δεν απάντησε στις τηλεφωνικές κλήσεις της Δημοτικής
Αστυνομίας προκειμένου να δώσει περισσότερα στοιχεία.
Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 40787/2121/19-12-2012 έγγραφο του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας
που στάλθηκε συστημένο ειδοποιήθηκε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σμίλα «Ελπίδα Ζωής» και δεν απάντησε.
Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 40785/2120/19-12-2012 έγγραφο του τμήματος Εσόδων και Περιουσίας με θέμα:
Αναζήτηση αριθμού φορολογικού μητρώου για τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σμίλα «Ελπίδα Ζωής» που
στάλθηκε στο τμήμα Μητρώου Δ.Ο.Υ Πύργου και μας απάντησε με το υπ’ αριθ. 26740/22-12-2013
έγγραφό της Δ.Ο.Υ Πύργου ότι, δεν έχει εκδοθεί αριθμός φορολογικού μητρώου με την συγκεκριμένη
επωνυμία Πολιτιστικός Σύλλογος Σμίλα «Ελπίδα Ζωής».
Μετά τα ανωτέρω, παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά, με την ανάκληση του μέρους της αριθμ.
407/2012 απόφασης που αφορά στην επιβολή προστίμου στους ανωτέρω».
Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.
Οι κ. Κολόσακας, Κόλλιας, Μητσόπουλος καταψήφισαν, ζητώντας ανάκληση του συνόλου τής
σχετικής απόφασης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: α) την εισήγηση της υπηρεσίας, β) την
υπ΄αριθμ. 407/12 ΑΔΣ,
Κατά πλειοψηφία αποφασίζει
Ανακαλεί την υπ΄ αριθμ. 407/12 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, κατά το μέρος που αφορά
την επιβολή προστίμου ύψους 1.467,35 € για παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικών αφισών, στα
παρακάτω καταστήματα:
1. «SANKARA VILLAGE OF LOVE » Δ. Δ ΣΜΙΛΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ.
2. «ONE CLUB».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -15- έτους 2013
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Αμαλιάδα, 23/01/2013
Ο Δήμαρχος

Γιάννης Λυμπέρης

