ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό αριθμός: 1/2014
Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου
Αριθμός Απόφασης:

Περίληψη

23 /2014

Επανεξέταση αίτησης του κ. Πετρίδη Συμεών για
διαγραφή κλήσης ποσού 40,00 € από παράνομη
στάθμευση του οχήματός του με αριθμό ΡΝΑ4193,
λόγω επίσκεψης σε γιατρό του παιδιού του με
αναπηρία 67% (είχε ληφθεί η 13/2012 απόφαση του
Δ.Σ)
Στο Ωραιόκαστρο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 21η του μήνα
Ιανουαρίου έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 4 μ.μ το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Ωραιοκάστρου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από
την αριθμ. 1524/17-1 - 2014 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σε
κάθε ένα από τα μέλη , και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων σύμφωνα με το
άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι
επτά (27 ) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα ( 24) μέλη .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Δεληπάλα Δάφνη Πρόεδρος Δ.Σ
2) Τερζής Χρήστος του Δημητρίου
Γραμματέας Δ.Σ
3) Λαζαρίδης Γεώργιος
4) Δούμπαλας Κυριάκος
5) Τερζής Χρήστος του Αθανασίου
6) Μαρμαρίδης Σταύρος
7) Παρισόπουλος Γεώργιος
8) Τσιτσικλής Γεώργιος
9) Χατζηπαραδείσης Χρήστος

1)
Γαβότση-Σπυριδωνίδου
Αντιπρόεδρος Δ.Σ
2) Ζάϊκος Λεωνίδας
3) Ντότση Πασχαλίνα
Οι οποίοι δεν προσήλθαν
κλήθηκαν νόμιμα.
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10) Πολυχρονίδης Αναστάσιος
11) Παπαχρήστος Νικόλαος
12) Ματσουκατίδης Θεόδωρος
13) Παπακώστας Χαράλαμπος
14) Αντωνιάδης Σάββας
15) Τσακαλίδου Δέσποινα
16) Κέπετζη-Τσιταμπάνη Ειρήνη
17) Παρπόρης Φώτιος
18) Αταμιάν Μπεδρός-Εσαή (Πέτρος)
19) Ιωσηφίδης Κυριάκος
20) Γαβότσης Αστέριος
21) Καρασαββίδης Δημήτριος
22) Καρύδης Αθανάσιος
23) Καραστερίου Ευάγγελος
24) Θεμελής Άγγελος
Στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67,
80 και 81 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
του Δήμου:
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΔΡΥΜΟΥ
Πουλέκας Γεώργιος
ΛΗΤΗΣ
Παπαγεωργίου Καλλιόπη
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Τσακαλίδης Θεόδωρος

παρών
παρούσα
παρών

ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ
ΜΕΣΑΙΟΥ
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ

απών
απών
παρών
παρών
παρών

Μοσχόπουλος Αθανάσιος
Φωτιάδης Σάββας
Τσαλίδης Γεώργιος
Ζέγος Χρήστος
Καρκάρης Στέλιος

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Σαραμάντος Δημήτριος,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, ο οποίος και παρέστη.
Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δημοτικός Υπάλληλος Αποστολίδης
Χαράλαμπος για την τήρηση των πρακτικών.
(Ο Δ.Σ Τερζής Χρήστος του Αθανασίου προσήλθε στο 4 ο θέμα Ε.Η.Δ και αποχώρησε μετά το
18 θέμα, ο Δ.Σ Τερζής Χρήστος του Δημητρίου προσήλθε στο 18ο θέμα, ο Πρόεδρος της Δ.Κ
Ωραιοκάστρου Τσακαλίδης Θεόδωρος προσήλθε στην αρχή της συνεδρίασης , αποχώρησε και
επανήλθε στο 3ο θέμα ΕΗΔ. Αποχώρησαν κατά την διάρκεια της συνεδρίασης οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι: Κέπετζη-Τσιταμπάνη Ειρήνη μετά το 2ο θέμα ΕΗΔ, Καρασαββίδης Δημήτριος μετά το 18 ο
θέμα, Αντωνιάδης Σάββας μετά το 18ο θέμα, Αταμιάν Μπεδρός μετά το 18ο θέμα, Καρύδης Αθανάσιος
μετά το 18ο θέμα, Γαβότσης Αστέριος μετά το 18ο θέμα, Παρπόρης Φώτιος μετά το 18ο θέμα,
Παρισόπουλος Γεώργιος μετά το 10ο θέμα, Πολυχρονίδης Ανέστης μετά το 14ο θέμα και ο Πρόεδρος
της Τ.Κ Νέας Φιλαδέλφειας Τσαλίδης Γεώργιος μετά το 8ο θέμα της Η.Δ )
ο

Ετέθησαν στην αρχή της συνεδρίασης εννέα (9) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης για
συζήτηση και το συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να συζητηθούν.
Αποφασίσθηκε ομόφωνα τα θέματα να συζητηθούν με την εξής σειρά: πρώτα τα εκτός
ημερήσιας διάταξης από το 1 ο μέχρι το 8ο , στην συνέχεια το 18ο της ημερήσιας διάταξης, μετά το 1ο
μαζί με το 5ο θέμα ημερήσιας διάταξης σε ένα θέμα, ακολούθως το 2 ο, 3ο, 4ο, το 9ο θέμα ΕΗΔ στην
θέση του 5ου ΗΔ ως 5ο , και μετά το 6ο έως το 17ο θέμα της ΗΔ κατά σειρά.
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Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και εισηγούμενη το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα
εξής:
Το Γραφείο Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου μας έστειλε την υπ’ αριθμ.
(ΕΣΩ) 02/7-1-2014 εισήγηση με θέμα: Επανεξέταση αίτησης κ. Πετρίδη Συμεών λόγω
ασαφούς διατύπωσης της υπ’ αρίθμ. 13/2012 απόφασης Δ.Σ. Ωραιοκάστρου», η οποία
έχει ως εξής:
Αξιότιμη κα. Πρόεδρε,
Ακολούθως παρατίθεται απόσπασμα της υπ’ αρίθμ. 13/2012 απόφασης του Δ.Σ.
Ωραιοκάστρου, το οποίο λόγω ατυχούς διατύπωσης δεν αποτυπώνει καθαρά τη
βούληση του Δ.Σ.:
«11) Διαγραφή από τον χρηματικό κατάλογο του ΣΚΛΗΦΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ (αίτηση
Αρ.Πρωτ: 1487 17-1-2012) και αλλαγή ονόματος σε ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ, διότι κατά
την ημερομηνία της παράβαση ήταν ιδιοκτήτης του οχήματος ΡΝΑ4193. ΠΟΣΟΝ 40€.
Ο Πετρίδης Συμεών ζητά κατά παρέκκλιση να του διαγραφεί η κλήση διότι έχει
παιδί με αναπηρία 67% και είχε σταθμεύσει για να επισκεφτεί γιατρό».
Ζητήθηκε ορθή επανάληψη της απόφασης, η οποία περιλαμβάνει την κάτωθι
διατύπωση και χρήζει διευκρίνισης:
«11) Διαγραφή από τον χρηματικό κατάλογο του ΣΚΛΗΦΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ (αίτηση
Αρ.Πρωτ: 1487 17-1-2012) και αλλαγή ονόματος σε ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ, διότι κατά
την ημερομηνία της παράβαση ήταν ιδιοκτήτης του οχήματος ΡΝΑ4193. ΠΟΣΟΝ 40€».
Κατόπιν τούτων, παρακαλώ όπως διευκρινίσετε εάν η απόφαση Δ.Σ. έκανε δεκτό
και το δεύτερο σκέλος της αίτησης, που αφορά τη διαγραφή του προστίμου και από
τον κ. Πετρίδη Συμεών κατά παρέκκλιση ή εάν η Υπηρεσία μας οφείλει να
επαναβεβαιώσει την οφειλή στον νέο υπόχρεο, κ. Πετρίδη.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και παρακαλούμε για τις
ενέργειές σας.
Επισυνάπτεται: Αντίγραφο της υπ’ αρίθμ. πρωτ. 1487 από 17-1-2012 αίτησης του κ.
Πετρίδη.
Στην συνέχεια η Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου την
παραπάνω εισήγηση του Γραφείου Εσόδων και Περιουσίας, την αίτηση του
ενδιαφερομένου , την υπ’ αριθμ. 13/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και
την 13/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ορθή επανάληψη) και κάλεσε το
Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση , η οποία έχει
καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και η οποία θα καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά
την απομαγνητοφώνηση , αφού άκουσε όσα είπε ο παραπάνω εισηγητής και έλαβε
υπόψη του:
1. Την παραπάνω εισήγηση
2. Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων
3. Την εισήγηση του Γραφείου Εσόδων και Περιουσίας
4. Την αίτηση του ενδιαφερομένου με τα δικαιολογητικά
5. Την υπ’ αριθμ. 13/2012 απόφαση του Δ.Σ και την 13/2012 ορθή επανάληψη
της απόφασης του Δ.Σ
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6. Τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν.3463/2006 του Δ.Κ.Κ
7. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την διαγραφή του προστίμου ποσού 40,00 € που επιβλήθηκε στον κ.
Πετρίδη Συμεών ιδιοκτήτη του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΡΝΑ 4193 για
κλήση παράνομης στάθμευσης, για τους λόγους που αναφέρει ο ενδιαφερόμενος στην
αίτησή του (αριθμός πρωτ. 1487/17-1-2012).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 23 /2014
Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Πρόεδρος
κήρυξε την λήξη της συνεδρίασης.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
κατωτέρω.Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ
υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα
Η Πρόεδρος του Δ. Σ

Δεληπάλα Δάφνη
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