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ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήμερα την 22η του μήνα Μαϊου του έτους 2012 και
ώρα 13.00 μμ, η υπογεγραμμένη Ζάρρα Σταυρούλα (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. 207/2012
Απόφασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 17/5/2012.
Προς
τούτο
συντάχθηκε
το
παρόν
αποδεικτικό
από
τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.
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Απόσπασμα από το υπ’αριθ.
8/17-5-2012
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ημοτικού
Συμβουλίου ∆ήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι μάρτυρες

ΝΤΑΒΑΝΑ ΕΛΕΝΗ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Αριθ. Πρωτ. : 12404/22-05-2012

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΘΕΜΑ
∆ιαγραφή και επιστροφή ποσού λόγω διόρθωσης Πράξης Εφαρμογής της περιοχής
επέκτασης Φαναρίου (Παλάντζα – Τσιτσώνη Ελισάβετ)
Στην Καρδίτσα σήμερα την 17η του μηνός Μαϊου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα
7:00 μ.μ, στο ∆ημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 11565/11-5-2012 έγγραφη
πρόσκληση του 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

18)Τσιούκης Λάμπρος

1) Αγραφιώτου Ελένη

2) Αρβανιτάκου Σοφία

19)Χλαπάνας Ηλίας

2)Χάρμπας Θωμάς

3) Γούλας Σωτήριος

20)Βερίλλης ∆ομήνικος

4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος

21)Γεννάδιος Ιωάννης

5) Ζορμπάς Ιωάννης

22)Καρκαλέτση Θεοδώρα

6) Καραγιάννης Νικόλαος

23)Ντελής Ιωάννης

7) Κατσιαβάρας Θωμάς

24)Ντούρλιας ∆ημήτριος

8) Κωστόπουλος ∆ημήτριος

25)Σουφλάκος Βασίλειος

9) Κωτούλας Φίλιππος

26)Τέγος Χρήστος

10)Μαρκινός Αθανάσιος

27)Γιοβάνης Γεώργιος

11)Μουζιούρας Νικόλαος

28)Μακροστέργιος Αθανάσιος

12)Μπατζιάκας Βασίλειος

29)Τσίπρας Εμμανουήλ

13)Μπουραζάνης Αθανάσιος

30)Αρχοντής ∆ημήτριος

14)Νασιάκου Αλεξάνδρα

31)Τσαντήλας Βασίλειος

15)Παπαγεωργίου Σταύρος
16)Παπαδημητρίου Χαρίλαος
17)Σούφλα Ουρανία

Αν και κλήθηκαν νόμιμα
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Το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 33
μελών, παρόντες ήταν 31), 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 διαγραφή και
επιστροφή ποσού λόγω διόρθωσης Πράξης Εφαρμογής της περιοχής επέκτασης Φαναρίου
(Παλάντζα – Τσιτσώνη Ελισάβετ) και αφού έλαβε υπόψη:
1. Την εισήγηση του αρμοδίου υπαλλήλου της ∆/νσης Πολεοδομίας Γ. Ζαρακότα, η οποία
έχει ως εξής:
“Σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες αποδείξεις είσπραξης του Ταμείου του ∆ήμου, η Παλάντζα
Ελισάβετ θυγ. Άγγελου, συζ. Τσιτσώνη Παύλου κατέβαλε το συνολικό ποσό των 1417,35 €
που αφορούσε τις 11 από τις 12 εξαμηνιαίες δόσεις της εισφοράς σε χρήμα, ενώ σήμερα
οφείλει τη 12η δόση που αντιστοιχεί στο ποσό των 128,85 € για την ιδιοκτησία της με
κωδικό αριθμό 01.10.01 στο Ο.Τ Γ 860 στην περιοχή επέκτασης Φαναρίου σύμφωνα με την
1/2001 Πράξη Εφαρμογής.
Με την 423/2010 ∆ιορθωτική Πράξη που κυρώθηκε με την 2455/02-07-2010 απόφαση
Νομάρχη και μεταγράφηκε στο Υποθηκοφυλακείο Καρδίτσας την 21-10-2010, διορθώθηκε
το αρχικό, το τελικό εμβαδόν, καθώς και τα ονόματα των υποχρέων της ανωτέρω
ιδιοκτησίας που είναι η Παλάντζα Ελισάβετ του Άγγελου συζ. Τσιτσώνη Παύλου (50%) και ο
Τσιτσώνης Παύλος του Αλεξ. (50%) με συνέπεια να διορθωθεί και η υποχρέωση της
εισφοράς σε χρήμα της παραπάνω ιδιοκτησίας.
Με την 2398/30-12-2010 κατάσταση βεβαίωσης εισφορών προς το Γραφείο Προσόδων του
∆ήμου Καρδίτσας βεβαιώθηκε σε καθέναν από τους υπόχρεους το ποσό των 692,40 €, το
οποίο και καταβλήθηκε εφάπαξ σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες αποδείξεις είσπραξης του
Ταμείου του ∆ήμου.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τη διαγραφή του ποσού των 128,25 €
και την επιστροφή του ποσού των 1.417,35 € στο όνομα Παλάντζα Ελισάβετ του Άγγελου
συζ. Τσιτσώνη Παύλου”.
2. Τα συνημμένα στην εισήγηση σχετικά έγγραφα, ήτοι:
● Την με αριθ. πρωτ. 2045/31-10-2011 αίτηση της Παλάντζα Ελισάβετ
● Αντίγραφο των πινάκων της 1/2001 Πράξης Εφαρμογής
● Αντίγραφο της απόφασης Νομάρχη, των πινάκων της 453/2010 ∆ιορθωτικής Πράξης
Εφαρμογής και του πιστοποιητικού μεταγραφής της
● Αντίγραφα των αποδείξεων είσπραξης των 11 από τις 12 δόσεις, καθώς και η ατομική
ειδοποίηση για την καταβολή της 12ης δόσης από του ταμείο του ∆ήμου.
● Αντίγραφο της 2398/30-12-2010 κατάσταση βεβαίωσης εισφορών
● Αντίγραφα των βεβαιώσεων και των αποδείξεων είσπραξης του Ταμείου του ∆ήμου
Καρδίτσας των ποσών που προέκυψαν από τη ∆ιορθωτική Πράξη
3. Την πρόταση του κ. Προέδρου για διαγραφή και επιστροφή των σχετικών ποσών
σύμφωνα με την εισήγηση.
Αποφάσισε ομόφωνα
Α. Τη διαγραφή ποσού 128,25 € βεβαιωθέντος σε βάρος της Παλάντζα Ελισάβετ του
Άγγελου συζ. Τσιτσώνη Παύλου, το οποίο αφορά την τελευταία δόση εισφοράς σε χρήμα για
την ιδιοκτησία της με κωδικό αριθμό 01.10.01 στο Ο.Τ Γ 860 στην περιοχή επέκτασης
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Φαναρίου σύμφωνα με την 1/2001 Πράξη Εφαρμογής, λόγω
της εισφοράς σε χρήμα της παραπάνω ιδιοκτησίας.

διόρθωσης της υποχρέωσης

Β. α) Την επιστροφή ποσού 1.417,35 € στην Παλάντζα Ελισάβετ του Άγγελου συζ. Τσιτσώνη
Παύλου, διότι με την 423/2010 ∆ιορθωτική Πράξη που κυρώθηκε με την 2455/02-07-2010
απόφαση Νομάρχη και μεταγράφηκε στο Υποθηκοφυλακείο Καρδίτσας διορθώθηκε το
αρχικό, το τελικό εμβαδόν, καθώς και τα ονόματα των υποχρέων της ανωτέρω ιδιοκτησίας
που είναι η Παλάντζα Ελισάβετ του Άγγελου συζ. Τσιτσώνη Παύλου (50%) και ο Τσιτσώνης
Παύλος του Αλεξ. (50%) με συνέπεια να διορθωθεί και η υποχρέωση της εισφοράς σε χρήμα
της παραπάνω ιδιοκτησίας, η οποία ήδη έχει εξοφληθεί.
β) Η Οικονομική Επιτροπή θα ψηφίσει τη σχετική πίστωση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήραν μέρος οι ∆ημοτικοί
Σύμβουλοι κ.κ., Τσαντήλας, Αρχοντής & Τέγος , λόγω αποχώρησής των από τη συνεδρίαση.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθμό 207/2012
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

