
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α: 7ΡΣΓΩΕΗ-ΣΑΕ  

 

  
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 25η του µήνα Ιουνίου  του έτους 2014 και 
ώρα 10.00 π.µ, 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’ αριθµ. 321/2014 
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 10/6/2014. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 321 

  

Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
10/10-6-2014 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

             
     Αριθµ.Πρωτ.: 16185/25-6-2014   

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 

 

                                                          ΘΕΜΑ 

                      ∆ιαγραφή  ποσών από  κλήσεις Τροχαίας  και ∆ηµοτικής  
                                                            Αστυνοµίας.     
Στην Καρδίτσα σήµερα την 10η του µηνός Ιουνίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα 

19.00, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 14308/6-6-2014 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) Αναστασίου Απόστολος  13) Σούφλα Ουρανία 1) Αγραφιώτου Ελένη 

2) Γούλας Σωτήριος  14) Τσιούκης Λάµπρος 2) Αρβανιτάκου Σοφία 

3) Ζορµπάς Ιωάννης  15) Γεννάδιος Ιωάννης 3) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος 

4) Κατσιαβάρας Θωµάς  16) Ντελής Ιωάννης 4) Καραγιάννης Νικόλαος 

5) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος  17) Ντούρλιας ∆ηµήτριος 5) Μπατζιάκας Βασίλειος 

6) Κωτούλας Φίλιππος  18) Σουφλάκος Βασίλειος 6) Χλαπάνας Ηλίας 

7) Μαρκινός Αθανάσιος  19) Τσίπρας Εµµανουήλ 7) Βερίλλης ∆οµήνικος 

8) Μουζιούρας Νικόλαος  20) Γιοβάνης Γεώργιος 8) Καρκαλέτση Θεοδώρα 

9) Μπουραζάνης Αθανάσιος  21) Μακροστέργιος Αθανάσιος 9) Χάρµπας Θωµάς 

10) Νασιάκου Αλεξάνδρα   22) Παπαδηµητρίου Φώτιος  

11) Παπαγεωργίου Σταύρος  23) Αρχοντής ∆ηµήτριος Αν και κλήθηκαν νόµιµα 

12) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος  24) Τσαντήλας Βασίλειος  

  Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33 

µελών, παρόντες ήταν 24), 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.  
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά  µε 
“∆ιαγραφή   ποσών από  κλήσεις Τροχαίας  και ∆ηµοτικής  Αστυνοµίας”  
 και αφού έλαβε υπόψη: 
 
1. Τις εισηγήσεις του αναπλ. προϊστάµενου ∆ηµοτικών Προσόδων του ∆ήµου Καρδίτσας κ. 
Αναστ. Καρρά, οι οποίες έχουν ως εξής: 
     Κυρία Πρόεδρε, 
 Σε επόµενη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, παρακαλούµε να συζητήσετε θέµα που 
αφορά διαγραφές πράξεων βεβαίωσης παραβάσεων (κλήσεις), Τροχαίας & ∆ηµοτικής  
Αστυνοµίας, οι οποίες : 
 
Α. Καταχωρήθηκαν και βεβαιώθηκαν µε εσφαλµένα στοιχεία οχηµάτων 
 
   Σας ενηµερώνουµε ότι όσον αφορά τις συγκεκριµένες διαγραφές, έχουν κατατεθεί 
ανάλογες αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά  από µέρους των ιδιοκτητών των 
οχηµάτων, εφόσον οι ίδιοι διαπίστωσαν ότι τουλάχιστον ένα από τα στοιχεία των 
παραβάσεων δεν ανταποκρίνονται στα δικά τους οχήµατα. 
 
Σχετικά σας πληροφορούµε ότι µετά από έλεγχο της υπηρεσίας µας στα αρχεία του ΚΕΠΥΟ,  
διαπιστώθηκε αναντιστοιχία στοιχείων  ως προς τον αριθµό κυκλοφορίας και την µάρκα - 
τύπο των οχηµάτων. Συνεπώς σύµφωνα µε το υπ΄αρ. 33531/4047/14-7-2009 έγγραφο της 
∆/νσης Οδικής Ασφάλειας & Περιβάλλοντος του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, 
το οποίο και σας επισυνάπτουµε , εισηγούµαστε την διαγραφή τους. 
 
1.∆ιαγραφή της υπ΄αρ. 57538/4-11-2009 κλήση της Τροχαίας από Σούντα Μιχαήλ του 
Γεωργίου µε ΑΦΜ 078982598, διότι το όχηµα ΤΚΕ 4384 δεν είναι MAZDA – ΙΧΕ (όπως 
αναγράφεται στην  κλήση), αλλά MITSUBISHI – ΙΧΦ. 
 
2.∆ιαγραφή της υπ΄αρ. 39752/22-9-2008 κλήση της ∆.Α. από Χριστοδουλάκη Αντώνιο του 
Κων/νου µε ΑΦΜ 022551540, διότι το όχηµα ΚΑΗ 4075 δεν είναι RENAYLT – IXE (όπως 
αναγράφεται στην κλήση) αλλά GRAND VITARA (τύπου Τζιπ). 
   
Β. Καταχωρήθηκαν µε λάθος στοιχεία οχήµατος και κατά συνέπεια βεβαιώθηκαν σε άλλα 
πρόσωπα αντί των πραγµατικών κατόχων. 
 
Σχετικά σας πληροφορούµε ότι µετά από έλεγχο της υπηρεσίας µας  δεν κατέστη δυνατό να 
αποσαφηνιστούν τα στοιχεία των οχηµάτων,ώστε να ταυτιστούν µε αυτά που αναγράφονταν 
στις αντίστοιχες παραβάσεις(κλήσεις).  
 
 Επιπλέον ενηµερώνουµε ότι όσον αφορά τις συγκεκριµένες διαγραφές, έχουν κατατεθεί 
ανάλογες αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά  από µέρους των οφειλετών,οι οποίοι 
για τους λόγους που προαναφέραµε,αιτούνται τη διαγραφή της οφειλής τους.   
 
1. Υπ΄ αριθµ. 57237/10-10-2009 κλήση Τροχαίας διαγραφή από ∆ηµήτριο Ντσούνο µε ΑΦΜ 
015036459,διότι ο κος Ντσούνος ήταν κάτοχος του ΝΤ 7618 LANDA -ΙΧΕ, το οποίο 
αποσύρθηκε το 2006 και όχι ΝΤ 7618 ∆ίκυκλου Μοτοποδήλατου όπως αναγράφεται στην 
παράβαση. 
 
2. Υπ΄ αριθµ. 58935/28-12-2009  κλήση Τροχαίας και 2052/8-9-2009, 2074/10-11-2009, 
3598/18-5-2010 κλήσεις ∆ηµοτικής Αστυνοµίας ∆ιαγραφή από Μανώλη ∆ολιανίτη µε ΑΦΜ 
127729209, διότι ο κος  ∆ολιανίτης είναι κάτοχος ΧΒΜ 0894 HONDA – δικύκλου και όχι 
BMW ΙΧΕ  όπως στις παραπάνω κλήσεις. 
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3. Υπ΄ αριθµ. 1198/1-4-2009 κλήση ∆ηµοτικής Αστυνοµίας διαγραφή από Αντωνία Στράτου 
µε ΑΦΜ 123043282, διότι η κα Στράτου  είναι κάτοχος του ΖΚΚ 4034 W V POLO -  ΙΧΕ  και 
όχι  RENAULT. 
 
 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 174 του ν. 3463/2006, παράγραφος 1 περίπτωση δ. 
 
3. Τις τοποθετήσεις, απόψεις  των ∆ηµοτικών Συµβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης. 
 
                                           Αποφάσισε οµόφωνα 
  
Α. Τη διαγραφή της υπ΄ αριθµ. 57538/4-11-2009 κλήσης  Τροχαίας  και  της υπ΄ αριθµ. 
39752/22-9-2008 κλήσης της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, διότι καταχωρήθηκαν και 
βεβαιώθηκαν µε εσφαλµένα στοιχεία οχηµάτων σύµφωνα και µε την εισήγηση της 
υπηρεσίας. 
 
Β. Τη διαγραφή των  υπ΄ αριθµ. 57237/10-10-2009 και 58935/28-12-2009 κλήσεων 
Τροχαίας και   
των υπ΄ αριθµ. 2052/8-9-2009, 2074/10-11-2009, 3598/18-5-2010, 1198/1-4-2009  
κλήσεων της  ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, διότι καταχωρήθηκαν µε λάθος στοιχεία οχήµατος και 
κατά συνέπεια βεβαιώθηκαν σε άλλα πρόσωπα αντί των πραγµατικών κατόχων,σύµφωνα και 
µε την εισήγηση της υπηρεσίας. 

      
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήραν µέρος οι ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι κ.κ. Παπαγεωργίου, Τσαντήλας, Αρχοντής, λόγω αποχώρησής τους από τη 
συνεδρίαση.    
 
   
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 321/2014 
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 

 

 


