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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

   
Α Π Ο ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ  

Στην Καρδίτσα σήµερα την 1η του µήνα Οκτωβρίου  του έτους 2013 
και ώρα 13.00 µµ, 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’ αριθ. 482/2013 
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 12/9/2013. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 482 

 

Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
22/12-9-2013 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

          Αρ. Πρωτ.: 26186/01-10-2013         ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 

                                                          ΘΕΜΑ 

∆ιαγραφές βεβαιωθέντων ποσών, λόγω αλλαγής του τρόπου υπολογισµού 
επιβολής προστίµων ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων. 

Στην Καρδίτσα σήµερα την 12η του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη και 

ώρα 6:30 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ.23718/6-9-2013 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  19) Χλαπάνας Ηλίας 1) Αρβανιτάκου Σοφία 

2) Αναστασίου Απόστολος  20) Βερίλλης ∆οµήνικος 2) Ντελής Ιωάννης 

3) Γούλας Σωτήριος  21) Γεννάδιος Ιωάννης 3) Ντούρλιας ∆ηµήτριος 

4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  22) Καρκαλέτση Θεοδώρα  

5) Ζορµπάς Ιωάννης  23) Σουφλάκος Βασίλειος     Αν και κλήθηκαν νόµιµα 

6) Καραγιάννης Νικόλαος  24) Τσίπρας Εµµανουήλ  

7) Κατσιαβάρας Θωµάς  25) Γιοβάνης Γεώργιος  

8) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος  26) Μακροστέργιος Αθανάσιος  

9) Κωτούλας Φίλιππος  27) Παπαδηµητρίου Φώτιος  

10) Μαρκινός Αθανάσιος  28) Αρχοντής ∆ηµήτριος  

11) Μουζιούρας Νικόλαος  29) Τσαντήλας Βασίλειος  

12) Μπατζιάκας Βασίλειος  30) Χάρµπας Θωµάς  

13) Μπουραζάνης Αθανάσιος    

14) Νασιάκου Αλεξάνδρα    

15) Παπαγεωργίου Σταύρος     

16) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος    

17) Σούφλα Ουρανία    

18) Τσιούκης Λάµπρος    
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33 

µελών, παρόντες ήταν 30), 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. Παπαλού Κωνσταντίνου.  

                      ---------------------------  

  

 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε διαγραφές 
βεβαιωθέντων ποσών, λόγω αλλαγής του τρόπου υπολογισµού επιβολής προστίµων 
ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων   και αφού έλαβε υπόψη: 
 

1. Την Εγκ.17/49110/23-10-2012 της ∆.Ο.Κ.Κ  του  ΥΠΕΚΑ “∆ιευκρινίσεις σχετικά µε τον 
τρόπο υπολογισµού των προστίµων αυθαιρέτων κατασκευών και άλλες οδηγίες σχετικά µε 
αυθαίρετες κατασκευές. 
 

2.Τις εισηγήσεις της υπάλληλου του ∆ήµου , Π. Ζάχου, οι  οποίες έχουν ως εξής: 
Α.  Το αριθµ. Πρωτ. 5114/9-9-2013 έγγραφο µε το οποίο εισηγείται τη διαγραφή 
βεβαιωµένου προστίµου ύψους 5.757,75 που επιβλήθηκε στην Λιούµπα ∆ιονυσία του 
Γεωργίου (ΑΦΜ 140894732),  πρόστιµο ύψους 35,77 € στην Φίλια Ειρήνη, πρόστιµο 18,06 € 
στον Τσιµούρτο Στυλιανό, που επιβλήθηκαν για αυθαίρετες κατασκευές και έχουν ενταχθεί 
στο Ν. 4014/11    
 

Β.  Το αριθµ. Πρωτ. 2533/4-4-2013 έγγραφο µε το οποίο εισηγείται τη διαγραφή 
βεβαιωµένου προστίµου ύψους 484.389,25 € εκ του συνολικώς βεβαιωθέντος ποσού ύψους 
490.726 €, το οποίο επιβλήθηκε στον ΠΑΓΑΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ του Κων/νου για αυθαίρετες 
κατασκευές τις οποίες έχει εντάξει στο νόµο 4014/2011. ∆εν γίνεται ολική διαγραφή του 
προστίµου διότι ορισµένα τµήµατα των κτισµάτων ρυµοτοµούνται και δεν µπορούν να 
ενταχθούν στο νόµο 4014/2011  
 

Γ.    Το αριθµ. Πρωτ. 2177/3-7-2013 έγγραφο το οποίο έχει ως εξής: 
    “Σας ενηµερώνουµε ότι από την υπηρεσία µας βεβαιώθηκαν στη ∆.Ο.Υ Μεγάλων 
Επιχειρήσεων µε την αριθµ. πρωτ. 3285/11-6-12 αποστολή δικαιολογητικών επιβολής 
προστίµων και σύµφωνα µε το Ν.4014/11 πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης 5.750,90 € 
και 6.557,10 € για την VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ µε Α.Φ.Μ 094349850 για αυθαίρετες 
κατασκευές στις θέσεις Ράχες Ξυνονερίου και Φυλάκιο ∆αφνοσπηλιάς του ∆ήµου Καρδίτσας. 
      Στη συνέχεια και σύµφωνα µε την εγκ. 17/23-10-12 του ΥΠΕΚΑ η υπηρεσία απέστειλε  
προς τη  ∆ΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων την αριθµ. πρωτ. 5956/12-11-12 αποστολή διαγραφής 
των παραπάνω προστίµων. 
      Σύµφωνα µε το αριθµ. πρωτ. 53348/18-12-12 έγγραφο της ∆ΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων 
η  VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ πλήρωσε τα ποσά των 2.875,45 € και 3.278,55 € 
αντίστοιχα για τον Κ.Α.Ε 62137 του ∆ήµου Καρδίτσας. 
    Μετά τα παραπάνω θα πρέπει να εγκρίνεται την διαγραφή του ποσού των 6.154,00 € 
(2.875,45 € και 3.278,55 €) 
   Η ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών στην οποία κοινοποιείται το παρόν θα πρέπει να 
επιβεβαιώσει την απόδοση των παραπάνω ποσών προς το ∆ήµο Καρδίτσας. 
 
∆.    Το αριθµ. Πρωτ. 2181/3-7-2013 έγγραφο το οποίο έχει ως εξής: 
    “Σας ενηµερώνουµε ότι από την υπηρεσία µας βεβαιώθηκαν στη ∆.Ο.Υ Μεγάλων 
Επιχειρήσεων µε την αριθµ. πρωτ. 3284/11-6-12 αποστολή δικαιολογητικών επιβολής 
προστίµων και σύµφωνα µε το Ν.4014/11 πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης συνολικού 
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ποσού 6.864,00 € για την VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ µε Α.Φ.Μ 094349850 για 
αυθαίρετη κατασκευή στη θέση Λούγκες Μαγούλας του ∆ήµου Μουζακίου 
      Στη συνέχεια και σύµφωνα µε την εγκ. 17/23-10-12 του ΥΠΕΚΑ η υπηρεσία απέστειλε  
προς τη  ∆ΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων την αριθµ. πρωτ. 5952/12-11-12 αποστολή διαγραφής 
των παραπάνω προστίµων. 
      Σύµφωνα µε το αριθµ. πρωτ. 53347/18-12-12 έγγραφο της ∆ΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων 
η  VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ πλήρωσε το ποσό των  3.432,00 €  για τον Κ.Α.Ε 62137 
του ∆ήµου Καρδίτσας. 
    Μετά τα παραπάνω θα πρέπει να εγκρίνεται την διαγραφή του ποσού των 3.432,00 € 
  Η ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών στην οποία κοινοποιείται το παρόν θα πρέπει να 
επιβεβαιώσει την απόδοση του παραπάνω ποσού προς το ∆ήµο Καρδίτσας. 
 
Ε.    Το αριθµ. Πρωτ. 4139/3-7-2013 έγγραφο το οποίο έχει ως εξής: 
    “Σας ενηµερώνουµε ότι από την υπηρεσία µας βεβαιώθηκαν στη ∆.Ο.Υ Σοφάδων µε την 
αριθµ. πρωτ. 3501/25-6-12 αποστολή δικαιολογητικών επιβολής προστίµων και σύµφωνα µε 
το Ν.4014/11 πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης συνολικού ποσού 6.114,26 € στο όνοµα 
Μπισιάνης Γεώργιος του Χρήστου  µε Α.Φ.Μ 075491509 για αυθαίρετη κατασκευή στην Τ.Κ 
Σοφάδων του ∆ήµου Σοφάδων  
      Στη συνέχεια και σύµφωνα µε την εγκ. 17/23-10-12 του ΥΠΕΚΑ η υπηρεσία απέστειλε  
προς τη  ∆ΟΥ Καρδίτσας την αριθµ. πρωτ. 1110/30-01-13 αποστολή ατοµικού φύλλου 
έκπτωσης (διαγραφή) η οποία και εκτελέστηκε (σχετ. Α.ΒΑΤΕΚ 110/06-03-13 ∆ΟΥ 
Καρδίτσας). 
      Σύµφωνα µε το αριθµ. πρωτ. 11600/22-5-13 έγγραφο της ∆ΟΥ Καρδίτσας προς το ∆ήµο 
Καρδίτσας (σχετ. Αριθµ. Πρωτ. του ∆ήµου 12545/24-5-13) ο κ. Μπισιάνης Γεώργιος  
πλήρωσε στην ∆ΟΥ Σοφάδων το ποσό των  3.064,78  €  τα οποία αποδόθηκαν από το 
ΚΕΠΥΟ στις 06-11-12 µε αρ. πρωτ. 24207 µε το γραµµάτιο 370/31-10-12 προς το ∆ήµο 
Καρδίτσας. 
    Μετά τα παραπάνω θα πρέπει να εγκρίνεται την διαγραφή του ποσού των 3.064,78 € 
  Η ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών στην οποία κοινοποιείται το παρόν θα πρέπει να 
επιβεβαιώσει την απόδοση του παραπάνω ποσού προς το ∆ήµο Καρδίτσας. 
 
ΣΤ.    Το αριθµ. Πρωτ. 4138/3-7-2013 έγγραφο το οποίο έχει ως εξής: 
    “Σας ενηµερώνουµε ότι από την υπηρεσία µας βεβαιώθηκαν στη ∆.Ο.Υ Ανω Λιοσίων 
(σήµερα Αγ. Αναργύρων) µε την αριθµ. πρωτ. 1828/8-8-12 αποστολή δικαιολογητικών 
επιβολής προστίµων και σύµφωνα µε το Ν.4014/11 πρόστιµα  διατήρησης συνολικού ποσού  
1.500,00 € στο όνοµα Μπουρλής Χριστόφορος του Ευαγγέλου µε Α.Φ.Μ 033415676 για 
αυθαίρετη κατασκευή στην Τ.Κ Άνω Κτιµένης του ∆ήµου Σοφάδων  
      Στη συνέχεια και σύµφωνα µε την εγκ. 17/23-10-12 του ΥΠΕΚΑ η υπηρεσία απέστειλε  
προς τη  ∆ΟΥ Καρδίτσας την αριθµ. πρωτ. 6841/14-12-12 αποστολή διαγραφής των 
παραπάνω προστίµων 
      Σύµφωνα µε το αριθµ. πρωτ. 9206/29-4-13 έγγραφο της ∆ΟΥ Αγ. Αναργύρων ο κ. 
Μπουρλής Χριστόφορος   πλήρωσε το ποσό  675,00  €  για τον Κ.Α.Ε 62137 του ∆ήµου 
Καρδίτσας. 
    Μετά τα παραπάνω θα πρέπει να εγκρίνεται την διαγραφή του ποσού των 675,00 € 
  Η ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών στην οποία κοινοποιείται το παρόν θα πρέπει να 
επιβεβαιώσει την απόδοση του παραπάνω ποσού προς το ∆ήµο Καρδίτσας. 
 
Ζ.    Το αριθµ. Πρωτ. 2178/3-7-2013 έγγραφο το οποίο έχει ως εξής: 
    “Σας ενηµερώνουµε ότι από την υπηρεσία µας βεβαιώθηκαν στη ∆.Ο.Υ Μεγάλων 
Επιχειρήσεων  µε την αριθµ. πρωτ. 3111/5-6-12 αποστολή δικαιολογητικών επιβολής 
προστίµων και σύµφωνα µε το Ν.4014/11 πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης συνολικού 
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ποσού  5.649,70 €  για την WIND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε  για αυθαίρετη κατασκευή στην Τ.Κ 
Καλλιθήρου του ∆ήµου Καρδίτσας.  
      Στη συνέχεια και σύµφωνα µε την εγκ. 17/23-10-12 του ΥΠΕΚΑ η υπηρεσία απέστειλε  
προς τη  ∆ΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων  την αριθµ. πρωτ. 5818/02-11-12 αποστολή 
διαγραφής των παραπάνω προστίµων 
      Σύµφωνα µε το αριθµ. πρωτ. 52904/19-12-12 έγγραφο της ∆ΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων     
η WIND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε µε Α.Φ.Μ 099936189 πλήρωσε το ποσό 2.824,85   €  για τον Κ.Α.Ε 
62137 του ∆ήµου Καρδίτσας. 
    Μετά τα παραπάνω θα πρέπει να εγκρίνεται την διαγραφή του ποσού των 2.824,85 € 
  Η ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών στην οποία κοινοποιείται το παρόν θα πρέπει να 
επιβεβαιώσει την απόδοση του παραπάνω ποσού προς το ∆ήµο Καρδίτσας. 
 
H.    Το αριθµ. Πρωτ. 2179/3-7-2013 έγγραφο το οποίο έχει ως εξής: 
    “Σας ενηµερώνουµε ότι από την υπηρεσία µας βεβαιώθηκαν στη ∆.Ο.Υ Μεγάλων 
Επιχειρήσεων  µε την αριθµ. πρωτ. 2851/25-05-12 αποστολή δικαιολογητικών επιβολής 
προστίµων και σύµφωνα µε το Ν.4014/11 πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης συνολικού 
ποσού  18.932,70 €  για την VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ µε Α.Φ.Μ 094349850  για 
αυθαίρετη κατασκευή στη θέση “Μαυρόγεια” της Τ.Κ Αχλαδιάς του ∆ήµου Σοφάδων.  
      Στη συνέχεια και σύµφωνα µε την εγκ. 17/23-10-12 του ΥΠΕΚΑ η υπηρεσία απέστειλε  
προς τη  ∆ΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων  την αριθµ. πρωτ. 6206/20-11-12 αποστολή 
διαγραφής των παραπάνω προστίµων 
      Σύµφωνα µε το αριθµ. πρωτ. 56067/18-12-12 έγγραφο της ∆ΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων     
η VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ πλήρωσε το ποσό 9.466,35 €  για τον Κ.Α.Ε 62137 του 
∆ήµου Καρδίτσας. 
    Μετά τα παραπάνω θα πρέπει να εγκρίνεται την διαγραφή του ποσού των 9.466,35 € 
  Η ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών στην οποία κοινοποιείται το παρόν θα πρέπει να 
επιβεβαιώσει την απόδοση του παραπάνω ποσού προς το ∆ήµο Καρδίτσας. 
 
Θ.    Το αριθµ. Πρωτ. 3057/3-7-2013 έγγραφο το οποίο έχει ως εξής: 
    “Σας ενηµερώνουµε ότι από την υπηρεσία µας βεβαιώθηκαν στη ∆.Ο.Υ Μεγάλων 
Επιχειρήσεων  µε την αριθµ. πρωτ. 2789/23-05-12 αποστολή δικαιολογητικών επιβολής 
προστίµων και σύµφωνα µε το Ν.4014/11 πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης συνολικού 
ποσού  7.996,40 €  για την WIND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε  για αυθαίρετη κατασκευή στην Τ.Κ 
Σταυρού του ∆ήµου Καρδίτσας.  
      Στη συνέχεια και σύµφωνα µε την εγκ. 17/23-10-12 του ΥΠΕΚΑ η υπηρεσία απέστειλε  
προς τη  ∆ΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων  την αριθµ. πρωτ. 6568/05-12-12 αποστολή 
διαγραφής των παραπάνω προστίµων 
      Σύµφωνα µε το αριθµ. πρωτ. 58742/13-02-13 έγγραφο της ∆ΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων     
η WIND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε µε Α.Φ.Μ 099936189 πλήρωσε το ποσό 3.998,20  €  για τον Κ.Α.Ε 
62137 του ∆ήµου Καρδίτσας. 
    Μετά τα παραπάνω θα πρέπει να εγκρίνεται την διαγραφή του ποσού των 3.998,20 € 
  Η ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών στην οποία κοινοποιείται το παρόν θα πρέπει να 
επιβεβαιώσει την απόδοση του παραπάνω ποσού προς το ∆ήµο Καρδίτσας. 
 
 
Ι.    Το αριθµ. Πρωτ. 3054/3-7-2013 έγγραφο το οποίο έχει ως εξής: 
    “Σας ενηµερώνουµε ότι από την υπηρεσία µας βεβαιώθηκαν στη ∆.Ο.Υ Μεγάλων 
Επιχειρήσεων  µε την αριθµ. πρωτ. 2792/23-05-12 αποστολή δικαιολογητικών επιβολής 
προστίµων και σύµφωνα µε το Ν.4014/11 πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης συνολικού 
ποσού  8.131,30 €  για την WIND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε  για αυθαίρετη κατασκευή στην Τ.Κ 
Μασχολούρι του ∆ήµου Σοφάδων.  
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      Στη συνέχεια και σύµφωνα µε την εγκ. 17/23-10-12 του ΥΠΕΚΑ η υπηρεσία απέστειλε  
προς τη  ∆ΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων  την αριθµ. πρωτ. 6540/03-12-12 αποστολή 
διαγραφής των παραπάνω προστίµων 
      Σύµφωνα µε το αριθµ. πρωτ. 58743/13-02-13 έγγραφο της ∆ΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων     
η WIND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε µε Α.Φ.Μ 099936189 πλήρωσε το ποσό 3.659,08  €  για τον Κ.Α.Ε 
62137 του ∆ήµου Καρδίτσας. 
    Μετά τα παραπάνω θα πρέπει να εγκρίνεται την διαγραφή του ποσού των 3.659,08 € 
  Η ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών στην οποία κοινοποιείται το παρόν θα πρέπει να 
επιβεβαιώσει την απόδοση του παραπάνω ποσού προς το ∆ήµο Καρδίτσας. 
 
Κ.    Το αριθµ. Πρωτ. 3053/3-7-2013 έγγραφο το οποίο έχει ως εξής: 
    “Σας ενηµερώνουµε ότι από την υπηρεσία µας βεβαιώθηκαν στη ∆.Ο.Υ Μεγάλων 
Επιχειρήσεων  µε την αριθµ. πρωτ. 2791/23-05-12 αποστολή δικαιολογητικών επιβολής 
προστίµων και σύµφωνα µε το Ν.4014/11 πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης συνολικού 
ποσού  8.612,00 €  για την WIND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε  για αυθαίρετη κατασκευή στην Τ.Κ 
Αχλαδιάς του ∆ήµου Σοφάδων.  
      Στη συνέχεια και σύµφωνα µε την εγκ. 17/23-10-12 του ΥΠΕΚΑ η υπηρεσία απέστειλε  
προς τη ∆ΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων  την αριθµ. πρωτ. 6565/05-12-12 αποστολή διαγραφής 
των παραπάνω προστίµων 
      Σύµφωνα µε το αριθµ. πρωτ. 58744/13-02-13 έγγραφο της ∆ΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων     
η WIND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε µε Α.Φ.Μ 099936189 πλήρωσε το ποσό 4.306,00  €  για τον Κ.Α.Ε 
62137 του ∆ήµου Καρδίτσας. 
    Μετά τα παραπάνω θα πρέπει να εγκρίνεται την διαγραφή του ποσού των 4.306,00 € 
  Η ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών στην οποία κοινοποιείται το παρόν θα πρέπει να 
επιβεβαιώσει την απόδοση του παραπάνω ποσού προς το ∆ήµο Καρδίτσας. 
 
Λ.    Το αριθµ. Πρωτ. 3056/3-7-2013 έγγραφο το οποίο έχει ως εξής: 
    “Σας ενηµερώνουµε ότι από την υπηρεσία µας βεβαιώθηκαν στη ∆.Ο.Υ Μεγάλων 
Επιχειρήσεων  µε την αριθµ. πρωτ. 2790/23-05-12 αποστολή δικαιολογητικών επιβολής 
προστίµων και σύµφωνα µε το Ν.4014/11 πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης συνολικού 
ποσού 3.143,70 € για την WIND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε για αυθαίρετη κατασκευή στην Τ.Κ 
Μακρυχώρι του ∆ήµου Καρδίτσας.  
    Στη συνέχεια και σύµφωνα µε την εγκ. 17/23-10-12 του ΥΠΕΚΑ η υπηρεσία απέστειλε  
προς τη ∆ΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων  την αριθµ. πρωτ. 6538/03-12-12 αποστολή διαγραφής 
των παραπάνω προστίµων 
      Σύµφωνα µε το αριθµ. πρωτ. 58745/13-02-13 έγγραφο της ∆ΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων     
η WIND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε µε Α.Φ.Μ 099936189 πλήρωσε το ποσό 1.571,85 € για τον Κ.Α.Ε 
62137 του ∆ήµου Καρδίτσας. 
      Μετά τα παραπάνω θα πρέπει να εγκρίνεται την διαγραφή του ποσού των  1.571,85 € 
   Η ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών στην οποία κοινοποιείται το παρόν θα πρέπει να 
επιβεβαιώσει την απόδοση του παραπάνω ποσού προς το ∆ήµο Καρδίτσας. 
 
Μ.    Το αριθµ. Πρωτ. 3055/3-7-2013 έγγραφο το οποίο έχει ως εξής: 
    “Σας ενηµερώνουµε ότι από την υπηρεσία µας βεβαιώθηκαν στη ∆.Ο.Υ Μεγάλων 
Επιχειρήσεων  µε την αριθµ. πρωτ. 2736/22-05-12 αποστολή δικαιολογητικών επιβολής 
προστίµων και σύµφωνα µε το Ν.4014/11 πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης συνολικού 
ποσού 14.877,30 € για την WIND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε για αυθαίρετη κατασκευή στην Τ.Κ Κέδρου 
του ∆ήµου Σοφάδων.  
      Στη συνέχεια και σύµφωνα µε την εγκ. 17/23-10-12 του ΥΠΕΚΑ η υπηρεσία απέστειλε  
προς τη ∆ΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων  την αριθµ. πρωτ. 6640/05-12-12 αποστολή διαγραφής 
των παραπάνω προστίµων 
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      Σύµφωνα µε το αριθµ. πρωτ. 58887/13-02-13 έγγραφο της ∆ΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων     
η WIND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε µε Α.Φ.Μ 099936189 πλήρωσε το ποσό 7.438,65 € για τον Κ.Α.Ε 
62137 του ∆ήµου Καρδίτσας. 
      Μετά τα παραπάνω θα πρέπει να εγκρίνεται την διαγραφή του ποσού των  7.438,65 € 
   Η ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών στην οποία κοινοποιείται το παρόν θα πρέπει να 
επιβεβαιώσει την απόδοση του παραπάνω ποσού προς το ∆ήµο Καρδίτσας. 
 
Ν.    Το αριθµ. Πρωτ. 4124/02-07-2013 έγγραφο το οποίο έχει ως εξής: 
    “Σας ενηµερώνουµε ότι από την υπηρεσία µας βεβαιώθηκαν στη ∆.Ο.Υ Ν. Μουδανιών   µε 
την αριθµ. πρωτ. 533/20-02-12 αποστολή δικαιολογητικών επιβολής προστίµων  σύµφωνα 
µε το Ν.4014/11 πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης συνολικού ποσού 700,00 € σύµφωνα 
µε την αριθµ. πρωτ. 1821/01-04-09 επιβολή προστίµου λόγω νοµιµοποίησης στο όνοµα 
Φερρό Μαρία του ∆ηµητρίου µε Α.Φ.Μ 045237441 για αυθαίρετη κατασκευή στην Τ.Κ 
Μουζακίου του ∆ήµου Μουζακίου.  
    Στη συνέχεια η υπηρεσία απέστειλε προς τη ∆ΟΥ Ν. Μουδανιών τις αριθµ. πρωτ. 6846/17-
12-12 και (εκ παραδροµής ) 6846/09-01-13 αποστολές ατοµικού φύλλου έκπτωσης για 
µερική διαγραφή δύο φορές το ποσό των 175,00 € αντί µίας οι οποίες και εκτελέστηκαν 
(σχετ. Τα µε αρ. 14767/12/15-02-13 και 548/16-01-13 πρωτ. της ∆ΟΥ Ν. Μουδανιών). 
     Σύµφωνα µε το παραπάνω σχετικό, αποδόθηκε από την ∆ΟΥ Ν. Μουδανιών στον ∆ήµο 
Καρδίτσας το ποσό των 175,43 € (µε τις προσαυξήσεις) και µετά την διαγραφή θα πρέπει ο 
∆ήµος να τα καταβάλει στην κ. Φερρό Μαρία 
      Μετά τα παραπάνω θα πρέπει να εγκρίνεται την διαγραφή του ποσού των 175,43 €. 
      Το Τµήµα Εσόδων στο οποίο κοινοποιείται το παρόν θα πρέπει στη συνέχεια να βεβαιώσει 
µε την αριθµ. πρωτ. 4125 αποστολή δικαιολογητικών επιβολής προστίµων το ποσό των 
175,00 € (που διαγράφτηκε εκ παραδροµής) και να επιστραφεί η διαφορά των 0,43 € στην 
κ. Φερρό Μαρία 
 
3.Τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν. 3463/2006. 
 
4. Τις τοποθετήσεις, απόψεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα       
  αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης. 
 
                                                 Αποφάσισε οµόφωνα 
 

Α. 1. Τη διαγραφή ποσού 5.757,75 € από πρόστιµο νοµιµοποίησης κτισµάτων αυθαίρετης 
κατασκευής επί του εκδοθέντος λογαριασµού µε στοιχεία βεβαίωσης Α/479/12-11-2010 , 
βεβαιωµένου σε βάρος της Λιούµπα ∆ιονυσίας, σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας, 
λόγω ένταξης στο Ν.4014/2011.  
 
  2. Τη διαγραφή ποσού 35,77 € από πρόστιµο νοµιµοποίησης κτισµάτων αυθαίρετης 
κατασκευής επί του εκδοθέντος λογαριασµού µε στοιχεία βεβαίωσης 565/29-11-2006, 
406/05-10-2009 , βεβαιωµένου σε βάρος της Φίλιας Ειρήνης, σύµφωνα µε την εισήγηση 
της υπηρεσίας, λόγω ένταξης στο Ν.4014/2011.  
 

  3. Τη διαγραφή ποσού 18,06 € από πρόστιµο νοµιµοποίησης κτισµάτων αυθαίρετης 
κατασκευής επί του εκδοθέντος λογαριασµού µε στοιχεία βεβαίωσης  406/05-10-2009 , 
βεβαιωµένου σε βάρος του Τσιµούρτου Στυλιανού , σύµφωνα µε την εισήγηση της 
υπηρεσίας, λόγω ένταξης στο Ν.4014/2011.  
 

Β. Τη διαγραφή ποσού 484.389,25 € από πρόστιµο νοµιµοποίησης κτισµάτων αυθαίρετης 
κατασκευής επί του εκδοθέντος λογαριασµού µε στοιχεία βεβαίωσης 738/14-12-2012  , 
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βεβαιωµένου σε βάρος του Παγάνα Βασίλειου , σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας, 
λόγω ένταξης στο Ν.4014/2011.  
 
Γ. Τη διαγραφή ποσού 6.154,00 € (2.875,45 € και 3.278,55 €) από πρόστιµα ανέγερσης και 
διατήρησης αυθαιρέτων  κατασκευών  στις θέσεις Ράχες Ξυνονερίου και Φυλάκιο 
∆αφνοσπηλιάς του ∆ήµου Καρδίτσας, βεβαιωµένου σε βάρος της VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ 
Α.Ε.Ε.Τ , σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας, λόγω ένταξης στο Ν.4014/2011.  
 
∆. Τη διαγραφή ποσού  3.432,00 € από πρόστιµο ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετης   
κατασκευής  στη θέση Λούγκες Μαγούλας του ∆ήµου Μουζακίου, βεβαιωµένου σε βάρος της 
VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ , σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας, λόγω 
ένταξης στο Ν.4014/2011.  
 
Ε. Τη διαγραφή ποσού  3.064,78 € από πρόστιµο ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετης   
κατασκευής  στην Τ.Κ Σοφάδων του ∆ήµου Σοφάδων  , βεβαιωµένου σε βάρος του 
Μπισιάνη Γεώργιου του Χρήστου , σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας, λόγω 
ένταξης στο Ν.4014/2011.  
 
ΣΤ. Τη διαγραφή ποσού  675,00 € από πρόστιµο  διατήρησης αυθαίρετης   κατασκευής  
στην Τ.Κ Άνω Κτηµένης του ∆ήµου Σοφάδων  , βεβαιωµένου σε βάρος του Μπουρλή 
Χριστόφορου , σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας, λόγω ένταξης στο Ν.4014/2011.  
 
Ζ. Τη διαγραφή ποσού  2.824,85 € από πρόστιµο ανέγερσης και  διατήρησης αυθαίρετης   
κατασκευής  στην Τ.Κ Καλλιθήρου του ∆ήµου Καρδίτσας , βεβαιωµένου σε βάρος της WIND 
ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε , σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας, λόγω ένταξης στο 
Ν.4014/2011. 
 

Η. Τη διαγραφή ποσού 9.466,35 € από πρόστιµο ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετης   
κατασκευής  στη θέση “Μαυρόγεια” της Τ.Κ Αχλαδιάς του ∆ήµου Σοφάδων, βεβαιωµένου σε 
βάρος της VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ , σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας, 
λόγω ένταξης στο Ν.4014/2011  
 
Θ. Τη διαγραφή ποσού  3.998,20 € από πρόστιµο ανέγερσης και  διατήρησης αυθαίρετης   
κατασκευής  στην Τ.Κ Σταυρού του ∆ήµου Καρδίτσας , βεβαιωµένου σε βάρος της WIND 
ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε , σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας, λόγω ένταξης στο 
Ν.4014/2011. 
 

Ι. Τη διαγραφή ποσού  3.659,08 € από πρόστιµο ανέγερσης και  διατήρησης αυθαίρετης   
κατασκευής  στην Τ.Κ Μασχολούρι του ∆ήµου Σοφάδων , βεβαιωµένου σε βάρος της WIND 
ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε , σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας, λόγω ένταξης στο 
Ν.4014/2011. 
 
Κ. Τη διαγραφή ποσού  4.306,00 € από πρόστιµο ανέγερσης και  διατήρησης αυθαίρετης   
κατασκευής  στην Τ.Κ Αχλαδιάς του ∆ήµου Σοφάδων , βεβαιωµένου σε βάρος της WIND 
ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε , σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας, λόγω ένταξης στο 
Ν.4014/2011. 
 

Λ. Τη διαγραφή ποσού  1.571,85 € από πρόστιµο ανέγερσης και  διατήρησης αυθαίρετης   
κατασκευής  στην Τ.Κ Μακρυχώρι του ∆ήµου Καρδίτσας , βεβαιωµένου σε βάρος της WIND 
ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε , σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας, λόγω ένταξης στο 
Ν.4014/2011. 
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Μ. Τη διαγραφή ποσού 7.438,65 € από πρόστιµο ανέγερσης και  διατήρησης αυθαίρετης   
κατασκευής  στην Τ.Κ Κέδρου ∆ήµου Σοφάδων , βεβαιωµένου σε βάρος της WIND ΕΛΛΑΣ 
Α.Ε.Β.Ε , σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας, λόγω ένταξης στο Ν.4014/2011. 
 
Ν. α) Τη διαγραφή ποσού 175,43 € από πρόστιµο ανέγερσης και  διατήρησης αυθαίρετης   
κατασκευής  στην Τ.Κ Μουζακίου του ∆ήµου Μουζακίου , βεβαιωµένου σε βάρος της Φερρό  
Μαρίας του ∆ηµητρίου , σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας, λόγω ένταξης στο 
Ν.4014/2011. 
 

 β) Την επαναβεβαίωση ποσού 175,00 €  από πρόστιµο ανέγερσης και  διατήρησης 
αυθαίρετης   κατασκευής  στην Τ.Κ Μουζακίου του ∆ήµου Μουζακίου , βεβαιωµένου σε 
βάρος της Φερρό  Μαρίας του ∆ηµητρίου , σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας, λόγω 
ένταξης στο Ν.4014/2011. 
 
  γ) Την επιστροφή ποσού 0,43 € , στην κ. Φερρό  Μαρία του ∆ηµητρίου , σύµφωνα  µε 
την εισήγηση της υπηρεσίας. 
 
  δ)  Η Οικονοµική Επιτροπή θα ψηφίσει τη σχετική πίστωση. 
 
   

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήραν µέρος οι ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι κ.κ. Αρχοντής, Παπαδηµητρίου, Παπαγεωργίου και Κατσιαβάρας, λόγω 
αποχώρησής τους από τη συνεδρίαση. 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 482/2013 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ             O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ    ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ακολουθούν υπογραφές 

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 

 

 

      
             
 

 

 
    

  
 


