
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 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 11η του µήνα Φεβρουαρίου του έτους 
2011 και ώρα 10.00 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’ αριθµ. 50/2011 Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που 
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 28/1/2011. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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Απόσπασµα από το υπ’αριθµ. 
1/ 28-1-2011 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 
 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΘΕΜΑ 
Σύνδεση των διαµερισµάτων και των καταστηµάτων της οικοδοµής που βρίσκεται 
στη συµβολή των οδών Ιεζεκιήλ και πεζόδροµο Βαλταδώρου του 
Κληροδοτήµατος Α. & Μ. Βαλταδώρου µε την παροχή φυσικού αερίου . 

 
 

      
 Στην Καρδίτσα σήµερα την 28η του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2011, ηµέρα της εβδοµάδος  

Πέµπτη και ώρα 18.00, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθµ. 513/24-1-

2011 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 τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Αγραφιώτου Ελένη  19)Βερίλλης ∆οµήνικος 1)Κωτούλας Φίλιππος 

2) Αναστασίου Απόστολος  20)Γεννάδιος Ιωάννης 2)Χλαπάνας Ηλίας 

3) Αρβανιτάκου Σοφία  21)Καρκαλέτση Θεοδώρα 3)Ντελής Ιωάννης 

4) Γούλας Σωτήριος  22)Ντούρλιας ∆ηµήτριος  

5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος   23)Σουφλάκος Βασίλειος  

6) Ζορµπάς Ιωάννης  24)Τέγος Χρήστος  

7) Καραγιάννης Νικόλαος  25)Γιοβάνης Γεώργιος  

8) Κατσιαβάρας Θωµάς   26)Μακροστέργιος Αθανάσιος  

9) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος  27)Τσίπρας Εµµανουήλ  

10)Μακρή Όλγα  28)Αρχοντής ∆ηµήτριος  

11)Μαρκινός Αθανάσιος  29)Τσαντήλας Βασίλειος  

12)Μουζιούρας Νικόλαος  30)Χάρµπας Θωµάς  

13)Μπουραζάνης Αθανάσιος    

14)Νασιάκου Αλεξάνδρα    

15)Παπαγεωργίου Σταύρος    

16)Παπαδηµητρίου Χαρίλαος    

17)Σούφλα Ουρανία    

18)Τσιούκης Λάµπρος    



 

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

µελών, παρόντες ήταν οι 30), 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 τη σύνδεση  
των διαµερισµάτων και των καταστηµάτων της οικοδοµής που βρίσκεται στη συµβολή των 
οδών Ιεζεκιήλ και πεζόδροµο Βαλταδώρου του κληροδοτήµατος Α. & Β. Βαλταδώρου  µε 
την παροχή φυσικού αερίου   και αφού έλαβε υπόψη: 
 

  1. Τη γραπτή εισήγηση του υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Κατσαούνου Ιωάννη, κλάδου ΠΕ01 
και διαχειριστή- γραµµατέα του κληροδοτήµατος  ΑΑ..&&  ΘΘ..  Βαλταδώρου , η οποία έχει ως 
εξής: Από την εταιρεία διαχείρισης της οικοδοµής που βρίσκεται στη συµβολή των οδών 
Ιεζεκιήλ και πεζόδροµου Βαλταδώρου και στην οποία υπάρχουν τα καταστήµατα και τα 
διαµερίσµατα του κληροδοτήµατος Α. & Β. Βαλταδώρου ενηµερωθήκαµε ότι οι ένοικοι της 
οικοδοµής προτίθενται να προβούν σε αλλαγή του καθεστώτος θέρµανσης και να γίνει 
σύνδεση του κτιρίου µε παροχή φυσικού αερίου. Για το λόγο αυτό θα γίνει συλλογή 
υπογραφών από τους ενοίκους και θα πρέπει επ’ αυτού να ληφθεί απόφαση από το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο . Εάν αποφασιστεί να µη συµµετάσχει το κληροδότηµα στη σύνδεση 
του κτιρίου υπάρχει κίνδυνος να συνδεθεί η οικοδοµή και να µην υπάρχει θέρµανση για 
τα εναποµείνοντα εκτός παροχής φυσικού αερίου διαµερίσµατα και καταστήµατα. Εάν 
αποφασιστεί να συµµετάσχει το κληροδότηµα στη σύνδεση θα µπούµε στη διαδικασία για 
να γίνουν οι εργασίες για τη νέα παροχή. Οι εργασίες θα βαρύνουν το Κληροδότηµα ως 
ιδιοκτήτη. Από την πλευρά τους οι τωρινοί ενοικιαστές των καταστηµάτων του 
κληροδοτήµατος ( Κ3, Κ4 και Κ5 ) βλέπουν θετικά την ένταξη στο σύστηµα παροχής 
φυσικού αερίου. 

2. Την αριθ. 1080665/1464/Α0006 διυπουργική απόφαση «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων 
του Υπουργείου Οικονοµικών και Οικονοµίας στο Γενικό Γραµµατέα Περιφέρειας 
Θεσσαλίας σε θέµατα εποπτείας ιδρυµάτων και κληροδοτηµάτων. 

3. Το γεγονός ότι Αγωγός Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης Αµπελιά Λάρισας – Καρδίτσα – 
Τρίκαλα σύνδεσε τον κεντρικό αγωγό φυσικού αερίου µε την πόλη της Καρδίτσας . 

4. Το γεγονός ότι η χρήση φυσικού αερίου στοχεύει α) στην εξοικονόµηση ενέργειας και 
τη µείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο µε θετικές επιδράσεις στο ενεργειακό ισοζύγιο 
β) στην αναβάθµιση της ποιότητας ζωής γ) στη χρήση οικονοµικής και οικολογικής 
µορφής ενέργειας . 

5. Την προφανή υποβάθµιση της αξίας  του συγκεκριµένου κληροδοτήµατος από τη µη 
σύνδεση µε την παροχή φυσικού αερίου , εάν συνδεθεί η υπόλοιπη οικοδοµή. 

 3. Τις τοποθετήσεις και απόψεις    των ∆ηµοτικών Συµβούλων οι οποίες έχουν 
καταγραφεί στα πρακτικά της συνεδρίασης. 

                                       ΑΑπποοφφάάσσιισσεε    οοµµόόφφωωνναα  
  

11..  ΗΗ  σσύύννδδεεσσηη  ττωωνν  κκαατταασσττηηµµάάττωωνν  κκααιι  ττωωνν  δδιιααµµεερριισσµµάάττωωνν  ττηηςς  οοιικκοοδδοοµµήήςς    πποουυ  
ββρρίίσσκκεεττααιι  σσττηη  σσυυµµββοολλήή  ττωωνν  οοδδώώνν  ΙΙεεζζεεκκιιήήλλ  κκααιι  ππεεζζόόδδρροοµµοουυ  ΒΒααλλττααδδώώρροουυ  κκααιι  
ααννήήκκοουυνν  σσττοο  κκλληηρροοδδόόττηηµµαα  Α. & Β. Βαλταδώρου µµεε  ττηηνν  ππααρροοχχήή  φφυυσσιικκοούύ  ααεερρίίοουυ  
εείίννααιι  ππρροοςς  όόφφεελλοοςς  ττοουυ  κκλληηρροοδδοοττήήµµααττοοςς..    

  



22..  ΗΗ  σσύύννδδεεσσηη  ττωωνν  ππααρραακκάάττωω  κκαατταασσττηηµµάάττωωνν    κκααιι  δδιιααµµεερριισσµµάάττωωνν  ττηηςς  οοιικκοοδδοοµµήήςς  πποουυ  
ββρρίίσσκκεεττααιι  σσττηη  σσυυµµββοολλήή  ττωωνν  οοδδώώνν  ΙΙεεζζεεκκιιήήλλ  κκααιι  ππεεζζόόδδρροοµµοουυ  ΒΒααλλττααδδώώρροουυ  κκααιι  
ααννήήκκοουυνν  σσττοο  κκλληηρροοδδόόττηηµµαα  Α. & Β. Βαλταδώρου µµεε  ττηηνν  ππααρροοχχήή  φφυυσσιικκοούύ  ααεερρίίοουυ  νναα  
γγίίννεειι  ,,εεάάνν  ηη  ππλλεειιοοψψηηφφίίαα  ττωωνν  σσυυννιιδδιιοοκκττηηττώώνν  ττωωνν  υυπποολλοοίίππωωνν  κκαατταασσττηηµµάάττωωνν  κκααιι  
δδιιααµµεερριισσµµάάττωωνν    ττηηςς  οοιικκοοδδοοµµήήςς  ααπποοφφαασσίίσσεειι    ττηη  σσύύννδδεεσσηη  ττηηςς  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννηηςς  
οοιικκοοδδοοµµήήςς    µµεε  ττοο  δδίίκκττυυοο  ππααρροοχχήήςς  ΦΦυυσσιικκοούύ  ΑΑεερρίίοουυ::  
ΚΚααττάάσσττηηµµαα  ΚΚ33  εεµµββααδδοούύ  οορριιζζ..  ΙΙδδιιοοκκττηησσίίααςς  6633  ττεεττρρααγγωωννιικκάά  χχιιλλιιοοσσττάά  
ΚΚααττάάσσττηηµµαα  ΚΚ44  εεµµββααδδοούύ  οορριιζζ..  ιιδδιιοοκκττηησσίίααςς  4488  ττ..χχιιλλ..  
ΚΚααττάάσσττηηµµαα  ΚΚ55  εεµµββααδδοούύ  οορριιζζ..  ιιδδιιοοκκττηησσίίααςς  4499  ττ..χχιιλλ..  
∆∆ιιααµµέέρριισσµµαα  ∆∆11  εεµµββααδδοούύ  οορριιζζ..  ιιδδιιοοκκττηησσίίααςς  2299  ττ..χχιιλλ..  
∆∆ιιααµµέέρριισσµµαα  ∆∆22  εεµµββααδδοούύ  οορριιζζ..  ιιδδιιοοκκττηησσίίααςς  3377  ττ..χχιιλλ..  
∆∆ιιααµµέέρριισσµµαα  ∆∆33  εεµµββααδδοούύ  οορριιζζ..  ιιδδιιοοκκττηησσίίααςς  3333  ττ..χχιιλλ..  
  

 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 50 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ       ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ Ακολουθούν υπογραφές 

   

   

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

 


