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ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

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

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 25η του µήνα Νοεµβρίου 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. 635/2013
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 20/11/2013.
Προς
τούτο
συντάχθηκε το
παρόν αποδεικτικό από
τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 635
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
26/20-11-2013
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Αριθ. Πρωτ.:222/7-1-2013

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

ΘΕΜΑ
Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος από µίσθωµα του Ι-25
καταστήµατος της ∆ηµοτικής αγοράς(Κων.Ντούλιας).
Στην Καρδίτσα σήµερα την 20η του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και
ώρα 6:30 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 31193/15-11-2013 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

15) Παπαγεωργίου Σταύρος

1) Κατσιαβάρας Θωµάς

2) Αναστασίου Απόστολος

16) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος

2) Χλαπάνας Ηλίας

3) Αρβανιτάκου Σοφία

17) Σούφλα Ουρανία

3) Καρκαλέτση Θεοδώρα

4) Γούλας Σωτήριος

18) Τσιούκης Λάµπρος

4) Ντελής Ιωάννης

5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος

19) Βερίλλης ∆οµήνικος

5) Μακροστέργιος Αθανάσιος

6) Ζορµπάς Ιωάννης

20) Γεννάδιος Ιωάννης

6) Χάρµπας Θωµάς

7) Καραγιάννης Νικόλαος

21) Ντούρλιας ∆ηµήτριος

8) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος

22) Σουφλάκος Βασίλειος

9) Κωτούλας Φίλιππος

23) Τσίπρας Εµµανουήλ

10) Μαρκινός Αθανάσιος

24) Γιοβάνης Γεώργιος

11) Μουζιούρας Νικόλαος

25) Παπαδηµητρίου Φώτιος

12) Μπατζιάκας Βασίλειος

26) Αρχοντής ∆ηµήτριος

13) Μπουραζάνης Αθανάσιος

27) Τσαντήλας Βασίλειος

14) Νασιάκου Αλεξάνδρα

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 27), 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 επιστροφή
ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος από µίσθωµα του Ι-25 καταστήµατος της ∆ηµοτικής
αγοράς (Κων. Ντούλιας) και αφού έλαβε υπόψη:
1. Την αριθµ.29527/2013 αίτηση του κ.Κων/νου Ντούλια µε την οποία ζητά να του
επιστραφεί το επιπλέον ποσό των 97,33 ευρώ που κατέβαλλε στο ταµείο του ∆ήµου.
2.Την εισήγηση της υπαλλήλου
έχει ως εξής:

του ∆ήµου Καρδίτσας κ. Φουρλάνη Παναγιώτας η οποία

Κυρία Πρόεδρε,το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε
διαγραφή ποσού λόγω µείωσης µισθώµατος του Ι-25 καταστήµατος της ∆ηµοτικής Αγοράς και
αφού έλαβε υπόψη:
1.Την υπ΄ αριθµ.335/2013(νοµιµοποιηθείσα µε την ΑΠ: 1800/159915-3/9/2013 της Αποκ/νης
∆ιοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας) απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καρδίτσας,σχετικά
µε έγκριση µείωσης του µηνιαίως καταβαλλόµενου µισθώµατος του εν λόγω µισθίου σε
εφαρµογή του άρθρου 9 παρ.4 του ν.4071/11-4-2012 και της ερµηνευτικής εγκυκλίου του ΥΠΕΣ
µε αριθµ.21/ΑΠ/15620.23-4-2012.
2.Την εισήγηση του αρµόδιου υπαλλήλου του τµήµατος δηµοτικών προσόδων του ∆ήµου
Καρδίτσας κ. Αναστ. Καρρά η οποία έχει ως εξής:
Σε εφαρµογή της
απόφασης 335/2013 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καρδίτσας που
νοµιµοποιήθηκε µε την ΑΠ: 1800/159915-3/9/2013 Της Αποκ/νης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας και
Στερεάς Ελλάδας)σχετικά µε µείωση του µισθώµατος του Ι-25 καταστήµατος της ∆ηµοτικής
Αγοράς,της ∆Κ Καρδίτσας,σε ποσοστό 20% για ένα έτος,που το µισθώνει ο Ντούλιας Κων/νος
του Ευθυµίου, η µείωση θα αρχίσει από τον Οκτώβριο του 2013 και θα λήξει το Σεπτέµβριο του
2014.
Εισηγούµαστε να διαγραφεί ποσό 291,99 ευρώ από το βεβαιωτικό κατάλογο 2307,που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί του ύψους του µηνιαίου µισθώµατος 486,64, δηλαδή 97,33
ευρώ για τους µήνες Οκτώβριο,Νοέµβριο και ∆εκέµβριο του 2013.
3.Τις διατ. της παρ.1 περ.δ του άρθρου 174 του ∆.Κ.Κ.(Ν.3463/06)
4.Την πρόταση της κ. Προέδρου για διαγραφή του ποσού σύµφωνα µε την εισήγηση.
5.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης.

Αποφάσισε οµόφωνα
Τη διαγραφή του συνολικού ποσού των 299,99 ευρώ(97,33χ3=291,99 ευρώ) για τους
µήνες Οκτώβριο,Νοέµβριο και ∆εκέµβριο από το βεβαιωτικό κατάλογο 2307 του έτους 2013
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του ∆ήµου Καρδίτσας,λόγω µείωσης του µισθώµατος του Ι-25 καταστήµατος της δηµοτικής
αγοράς και το µισθώνει ο Ντούλιας Κων/νος του Ευθυµίου.
Ο κ. Ντούλιας Κων/νος κατέβαλλε για το µήνα Οκτώβριο 2013 όλο το ποσό της
οφειλής του ενοικίου του δηλ. ποσό 486,64 ευρώ αντί 389,31 ευρώ γιατί η παραπάνω
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου πάρθηκε µετά την 1-10-2013 όπου και έληγε η
οφειλή του µισθώµατός του.
Με την αριθµ. Πρωτ. 29527/30-10-2013 αίτησή του ζητά να του επιστραφεί το ποσό
των 97,33 ευρώ που πλήρωσε επί πλέον στο ταµείο του δήµου και αφορά το µίσθωµα
µηνός Οκτωβρίου 2013.
Παρακαλώ όπως εγκρίνεται την επιστροφή του ποσού των 97,33 ευρώ που κατέθεσε επιπλέον
στο λογαριασµό του ∆ήµου Καρδίτσας ο κ. Ντούλιας Κων/νος του Ευθυµίου και τη λήψη της
σχετικής απόφασης.

3.Τις διατάξεις του άρθρου 174 παρ. 1∆ και 2 του Ν. 3463/2006.
4.Τα σχετικά έγγραφα του Ταµείου του ∆ήµου Καρδίτσας.
5.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης.

Αποφάσισε οµόφωνα

1. Την επιστροφή ποσού 97,33 € αχρεωστήτως καταβληθέν από µίσθωµα του Ι-25
καταστήµατος της ∆ηµοτικής Αγοράς στον κ. Ντούλια Κων/νο του Ευθυµίου, σύµφωνα και µε
την εισήγηση της υπηρεσίας.
2.Η Οικονοµική Επιτροπή θα ψηφίσει τη σχετική πίστωση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήραν µέρος οι ∆ηµοτικοί
Σύµβουλοι κ.κ. Τσίπρας, Βερίλλης, Μπατζιάκας & Αρχοντής, λόγω αποχώρησής τους από τη
συνεδρίαση.
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθµό 635/2013
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α: ΒΙ65ΩΕΗ-ΠΓΣ

