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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
∆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 22η του µήνα Αυγούστου  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’ αριθ. 337/2011 
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 19/8/2011. 

Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 

16/19-08-2011 

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 

∆ωρεάν παραχώρηση στη ∆ΕΗ τµήµατος δηµοτικής έκτασης προς χρήση για 
εγκατάσταση Υ/Σ στον κοινόχρηστο χώρο στο ΟΤ 836 περιοχής Φαναρίου . 

Στην Καρδίτσα σήµερα την 19η του µηνός Αυγούστου  του έτους 2011, ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή 

και ώρα 13.00, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 11640/19-08-2011 

έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου 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 έκτακτη  συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Αρβανιτάκου Σοφία  18) Βερίλλης ∆οµήνικος 1) Αγραφιώτου Ελένη 

2) Γούλας Σωτήριος  19) Γεννάδιος Ιωάννης 2) Αναστασίου Απόστολος  

3) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  20)  Καρκαλέτση Θεοδώρα 3) Χλαπάνας Ηλίας  

4) Ζορµπάς Ιωάννης  21) Ντελής Ιωάννης 4) Σουφλάκος Βασίλειος 

5) Καραγιάννης Νικόλαος  22) Ντούρλιας ∆ηµήτριος 5) Τσίπρας Εµµανουήλ 

6) Κατσιαβάρας Θωµάς  23) Τέγος Χρήστος  

7) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος  24) Γιοβάνης Γεώργιος  

8) Κωτούλας Φίλιππος  25)Μακροστέργιος Αθανάσιος  

9) Μαρκινός Αθανάσιος  26) Αρχοντής ∆ηµήτριος   

10) Μουζιούρας Νικόλαος  27) Τσαντήλας Βασίλειος  

11) Μπατζιάκας Βασίλειος  28) Χάρµπας Θωµάς  

12) Μπουραζάνης Αθανάσιος    

13) Νασιάκου Αλεξάνδρα    

14) Παπαγεωργίου Σταύρος    

15) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος    

16) Σούφλα Ουρανία    

17) Τσούκης Λάµπρος    
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33 µελών, 

παρόντες ήταν οι 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. 

Κωνσταντίνου Παπαλού. 

 

                                            -------------------------------------------- 
   Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε την έγκριση  
της συζήτησης του θέµατος της ηµερήσιας διάταξης ως κατεπείγον και αφού έλαβε υπόψη: 
 
Την διευκρίνιση του Αντιδηµάρχου Οικονοµικών ότι η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα 
διότι εάν η σχετική απόφαση ληφθεί µετά την 1η Σεπτεµβρίου , θα υπάρξει σηµαντική 
οικονοµική επιβάρυνση του ∆ήµου Καρδίτσας. 
 
Τις τοποθετήσεις , απόψεις,  των ∆ηµοτικών Συµβούλων. 
 
Την επακολουθήσασα ψηφοφορία κατά την οποία υπέρ της συζήτησης και λήψης απόφασης 
σχετικά µε τη δωρεάν παραχώρηση στη ∆ΕΗ τµήµατος δηµοτικής έκτασης προς χρήση για 
εγκατάσταση Υ/Σ στον κοινόχρηστο χώρο στο ΟΤ 836 περιοχής Φαναρίου , ψήφισαν όλοι οι 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι. 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει τη συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε τη δωρεάν παραχώρηση στη ∆ΕΗ 
τµήµατος δηµοτικής έκτασης προς χρήση για εγκατάσταση Υ/Σ στον κοινόχρηστο χώρο στο 
ΟΤ 836 περιοχής Φαναρίου. 
 
 
 
  
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από συζήτηση σχετικά µε παραχώρηση στη ∆ΕΗ τµήµατος 
δηµοτικής έκτασης προς χρήση για εγκατάσταση Υ/Σ στον κοινόχρηστο χώρο στο ΟΤ 836 
περιοχής Φαναρίου και αφού έλαβε υπόψη: 
 

•  Το υπ' αριθ. Πρωτ. 680/19-4-2010 έγγραφο της ∆ΕΗ το οποίο έχει ως εξής: 
“Παρακαλούµε, όπως µας παραχωρήσετε χώρο για την εγκατάσταση ενός (1) υποσταθµού 
(Υ/Σ) compact, απαραίτητου για την ηλεκτροδότηση του Βρεφονηπιακού Σταθµού µε Νο 7 
παροχή, στην περιοχή Αγ. ∆ηµητρίου. 
Οι διαστάσεις του υπόψη Υ/Σ είναι οι εξής: 
1.Μέγιστο ύψος πάνω από την επιφάνεια του εδάφους:1,70 m. 
2.Μέγιστο συνολικό ύψος:2,50 m. 
3.Μέγιστο εµβαδόν κατόψεως:6 m2. 
4.Μέγιστο αναγκαίο εµβαδόν υπεδάφους για την γείωση του Υ/Σ 9mΧ9m. 
 

• Την εισήγηση της υπαλλήλου του ∆ήµου Καρδίτσας κας Αναστασίου Χρυσάνθης η οποία έχει 
ως εξής: 
“Κατόπιν σχετικής αιτήσεως της ∆ΕΗ µε αριθµ. Πρωτ. 680/19-04-2010 µε την οποία ζητά, 
να της παραχωρηθεί τµήµα δηµοτικής έκτασης όπου θα εγκαταστήσει έναν (1) υποσταθµό 
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τύπου compact µε Νο 7 παροχή, ο οποίος σύµφωνα µε την ∆ΕΗ κρίνεται απαραίτητος για 
την ηλεκτροδότηση του νεοαναγειρόµενου βρεφονηπιακού σταθµού στο ΟΤ 836. 
Νότια του βρεφονηπιακού σταθµού βρίσκεται το ΟΤ 836 χαρακτηρισµένο από το σχέδιο 
πόλεως ως κοινόχρηστος χώρος. 
Στον παραπάνω κοινόχρηστο χώρο  θα µπορούσε να παραχωρηθεί δωρεάν στη ∆ΕΗ προς 
χρήση ένα τµήµα και στην θέση όπως φαίνεται στο απόσπασµα του σχεδίου πόλεως. 
Να τονισθεί ότι η ∆ΕΗ πρέπει να µεριµνήσει για τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις που 
απορρέουν από την ισχύουσα νοµοθεσία για την παραπάνω κατασκευή.” 
 

• Το συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα. 
 
• Την υπ’ αριθ. 85/2011 απόφαση του Τ.Σ. της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καρδίτσας. 

 
• Την υπ' αριθµ. 70/2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

 
• Την  υπ’ αριθ. πρωτ. 1545/80949/20-07-2011 απόφαση της Γ.Γ.Α.∆.Θ.Σ.Ε. µε την οποία 

ακυρώνεται η υπ’ αριθ. πρωτ. 215/2011 απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου . 
 

• Τις διατάξεις του άρθρου 185 του ν. 3463/2006 . 
 

• Τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2β του ν. 3852/2010. 
 

• Τις τοποθετήσεις, απόψεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων. 
 

                                            Αποφάσισε οµόφωνα 
 
1.Τη δωρεάν παραχώρηση στη ∆ΕΗ της χρήσης χώρου για την εγκατάσταση ενός (1) 
υποσταθµού (Υ/Σ) compact µε Νο 7 παροχή, στο ΟΤ 836 οι διαστάσεις του οποίου είναι οι 
εξής: 
      1.Μέγιστο ύψος πάνω από την επιφάνεια του εδάφους:1,70 m. 
      2.Μέγιστο συνολικό ύψος:2,50 m. 
      3.Μέγιστο εµβαδόν κατόψεως:6 m2. 
      4.Μέγιστο αναγκαίο εµβαδόν υπεδάφους για την γείωση του Υ/Σ 9mΧ9m. 
 
2.Η παρούσα ανακαλείται µε όµοια απόφαση εφόσον εκλείψουν οι λόγοι που την 
υπαγορεύουν. 
    

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 337 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΕΛΗΣ       ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ Ακολουθούν υπογραφές 

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
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