ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αγιά, 15/7/2015

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Αρ. Πρωτ.: 221

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ 203/2015
Ο Δήμαρχος Αγιάς
Έχοντας υπόψη:
α. το άρθρο 13 παρ.11 του Β.Δ 24-9/20-10-1958, όπως αντικατ. από το άρθρο 3
του Ν.1080/80 που ορίζει ότι: «Ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητος χορηγεί
την άδεια χρήσεως κοινοχρήστου δημοτικού ή κοινοτικού χώρου, μη δυναμένη να
εξικνείται πέραν του ημερολογιακού έτους.»
β. την υπ’ αριθμόν 78/2015 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου με την οποία
καθορίστηκαν

τα

τμήματα

των

κοινόχρηστων

χώρων

που

μπορούν

να

χρησιμοποιηθούν για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.
γ. την υπ’ αριθμόν 81/2011 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου με την οποία
καθορίστηκε το τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων
δ.Την υπ΄αριθμ. 70/2015 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου με την οποία
καθορίστηκε τρόπος καταβολής του τέλους με κατάθεση εγγυητικής επιστολής ή
τοις μετρητοίς, ή σε ισόποσες δόσεις χωρίς κατάθεση εγγυητικής επιστολής)
ε. την αριθμ. πρωτ. 5251/28-5-2015 αίτηση του ενδιαφερόμενου που είχε όλα τα
στοιχεία που ορίζει το άρθρο 16 παρ.4 του Ν.3254/04
στ. την από 23/6/2015 βεβαίωση της Ο.Υ. Δήμου Αγιάς ότι έχουν ρυθμιστεί οι
οφειλές του αιτούντα προς το Δήμο. (άρθρο 285 ΔΚΚ)
ζ. την υπ΄αριθμ. 1016/49/235 γνωμοδότηση της αστυνομίας Αγιάς με την οποία
βεβαιώνει ότι δεν υφίστανται λόγοι ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών ή
τροχοφόρων (άρθρο 16 παρ.4 Ν.3254/04 και άρθρο 15 παρ.10 ΠΔ 23/02)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
να χορηγήσουμε Άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου
τοποθεσία:Μεταξοχώρι , έκταση: 152,00τ.μ.
στην Γκατζόγια Χρυσάνθη, Ταβέρνα,
ασκούμενης

επιχείρησης

στην

με ΑΦΜ

Πλατεία

045093662 διεύθυνση

Μεταξοχωρίου,

για

να

τον

χρησιμοποιήσει για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων για το χρονικό διάστημα από
1/1/2015 έως 31/12/2015.

Το τέλος χρήσης, σύμφωνα με τα όσα ορίστηκαν στις σχετικές αποφάσεις
του δημοτικού συμβουλίου, ανέρχεται στο ποσό των 456,00 ευρώ / έτος
Η παρούσα άδεια ανακαλείται υποχρεωτικώς υπό του δημάρχου ή προέδρου της
κοινότητος εντός δεκαημέρου από της εγγράφου ειδοποιήσεως του υπό της
αστυνομικής αρχής, ότι συντρέχουν λόγοι ασφαλείας της κυκλοφορίας πεζών ή
οχημάτων ή ένεκα ληφθέντων μέτρων παρά δημοσίας, δημοτικής ή κοινοτικής
αρχής. Η τοιαύτη ανάκληση συνεπάγεται επιστροφή μόνο του καταβληθέντος
ποσού τέλους που αντιστοιχούσε στη χρονική περίοδο για την οποία ανακλήθηκε η
χορηγηθείσα άδεια, καθοριζομένου δι’ αποφάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού
συμβουλίου (άρθρο 13 παρ.7 του Β.Δ 24-9/20-10-1958, όπως αντικατ. από το
άρθρο 3 του Ν.1080/80.)

Ο Δήμαρχος
Αντώνης Ν. Γκουντάρας

