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ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 10η του µήνα ∆εκεµβρίου του έτους 2013
και ώρα 10.00 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’ αριθµ. 655/2013
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 26/11/2013.
Προς
τούτο
συντάχθηκε το
παρόν αποδεικτικό από
τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 655
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
28/26-11-2013
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.: 33294/10-12-2013

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

ΘΕΜΑ
Τροποποίηση – διόρθωση της υπ'αριθµ. 482/2013 απόφασης του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου σχετικά µε διαγραφές βεβαιωθέντων ποσών λόγω αλλαγής του τρόπου
υπολογισµού επιβολής προστίµων ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων
Στην Καρδίτσα σήµερα την 26η του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα
6:00 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 31839/22-11-2013 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) Αρβανιτάκου Σοφία

2) Αναστασίου Απόστολος

16) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος

2) Χλαπάνας Ηλίας

3) Γούλας Σωτήριος

17) Σούφλα Ουρανία

3) Καρκαλέτση Θεοδώρα

4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος

18) Τσιούκης Λάµπρος

4) Παπαδηµητρίου Φώτιος

5) Ζορµπάς Ιωάννης

19) Βερίλλης ∆οµήνικος

5) Χάρµπας Θωµάς

6) Καραγιάννης Νικόλαος

20) Γεννάδιος Ιωάννης

7) Κατσιαβάρας Θωµάς

21) Ντελής Ιωάννης

8) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος

22) Ντούρλιας ∆ηµήτριος

9) Κωτούλας Φίλιππος

23) Σουφλάκος Βασίλειος

10) Μαρκινός Αθανάσιος

24) Τσίπρας Εµµανουήλ

11) Μουζιούρας Νικόλαος

25) Γιοβάνης Γεώργιος

12) Μπατζιάκας Βασίλειος

26) Μακροστέργιος Αθανάσιος

13) Μπουραζάνης Αθανάσιος

27) Αρχοντής ∆ηµήτριος

14) Νασιάκου Αλεξάνδρα

28) Τσαντήλας Βασίλειος

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 28), 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 τροποποίηση –
διόρθωση της υπ'αριθµ. 482/2013 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σχετικά µε
διαγραφές βεβαιωθέντων ποσών λόγω αλλαγής του τρόπου υπολογισµού επιβολής
προστίµων ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων και αφού έλαβε υπόψη:
1. Την υπ'αριθµ. 482/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σχετικά µε διαγραφές
βεβαιωθέντων ποσών λόγω αλλαγής του τρόπου υπολογισµού επιβολής προστίµων
ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων
2. Το υπ'αριθ. πρωτ. οικ. 6034/31-10-2013 έγγραφο του τµήµατος ελέγχου κατασκευών
της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας, 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 θα έπρεπε να γίνει
διαγραφή του παραπάνω ποσού. Η υπηρεσία απέστειλε προς τη ∆ΟΥ Καρδίτσας την αριθµ.
πρωτ. 1111/30-01-13 αποστολή ατοµικού φύλλου έκπτωσης (διαγραφή) η οποία και
εκτελέστηκε (σχετ. Α.ΒΑΤΕΚ 110/06-03-13 ∆ΟΥ Καρδίτσας).
Σύµφωνα µε το παραπάνω σχετικό 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 επιστροφή του ποσού των 3.064,78 €
Η ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών στην οποία κοινοποιείται το παρόν θα πρέπει να
επιβεβαιώσει την απόδοση µε το παραπάνω γραµµάτιο προς το ∆ήµο Καρδίτσας”
3. Το υπ'αριθ. πρωτ. οικ. 6042/31-10-2013 έγγραφο του τµήµατος ελέγχου κατασκευών
της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας, 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 Άνω Λιοσίων την αριθµ. πρωτ. 6841/14-12-12 αποστολή διαγραφής των
παραπάνω προστίµων
Σύµφωνα µε το παραπάνω α σχετικό ο κ. Μπουρλής Χριστόφορος πλήρωσε το ποσό
675,00 € για τον Κ.Α.Ε 62137 του ∆ήµου Καρδίτσας.
Μετά τα παραπάνω θα πρέπει να εγκρίνετε την επιστροφή 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”.
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4. Την εισήγηση του αντιδηµάρχου Οικονοµικών κ. Στ. Παπαγεωργίου, ο οποίος πρότεινε
την τροποποίηση – διόρθωση της ανωτέρω απόφασης ως προς τα στοιχεία Ε και ΣΤ τόσο του
σκεπτικού, όσο και του αποφασιστικού αυτής και την έγκριση επιστροφής στους κ.κ
Μπισιάνη, ποσού 3.064,78 € και Μπουρλή 675,00 €.
5. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των δηµοτικών συµβούλων
αποφάσισε οµόφωνα
1. Την τροποποίηση – διόρθωση της υπ'αριθµ. 482/2013 απόφασης του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου σχετικά µε διαγραφές βεβαιωθέντων ποσών λόγω αλλαγής του τρόπου
υπολογισµού επιβολής προστίµων ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων. Ειδικότερα
ενέκρινε την αντικατάσταση των παραγράφων Ε και ΣΤ του αποφασιστικού αυτής, ως εξής:
“Ε. Την επιστροφή 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. Την επιστροφή ποσού 675,00 € από πρόστιµο διατήρησης αυθαίρετης
κατασκευής
στην Τ.Κ Άνω Κτηµένης του ∆ήµου Σοφάδων, βεβαιωµένου σε βάρος του Μπουρλή
Χριστόφορου του Ευαγγέλου, σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας, λόγω ένταξης στο
Ν.4014/2011”.
2. Η Οικονοµική Επιτροπή θα ψηφίσει την πίστωση

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθµό 655/2013
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

