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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 9η του µηνός Ιουλίου του έτους 2012 και 
ώρα 10:00 , η υπογεγραµµένη Ελένη Νταβανά (υπάλληλος ∆ήµου 
Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο µέρος  του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθ.  364/2012 
Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτής στις 26-07-2012. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
364/2012  

  

 

  
Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 

18ο / 26-07-2012 
Πρακτικό Συνεδριάσεως της 

Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας 
Αρ. Πρωτ.:20171/23-8-2012 

 
   

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΕΛΕΝΗ ΝΤΑΒΑΝΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                                     
 

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
 
 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 
 

ΘΕΜΑ 
Υποβολή αίτησης του ∆ήµου Καρδίτσας ενώπιον του Εφετείου Αθηνών για 
επάνοδο της κυριότητας δωρηθέντος οικοπέδου και ορισµό του πληρεξουσίου 
δικηγόρου. 
 

Στην Καρδίτσα σήµερα την 26η του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, ηµέρα της εβδοµάδος  Πέµπτη  και ώρα 

10:00 , στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 18297/20-07-2012 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Καρδίτσας,  η οποία έγινε σύµφωνα µε τους 

ορισµούς των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική 

Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας.  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Παπαγεωργίου Σταύρος, Πρόεδρος  1)Νασιάκου Αλεξάνδρα, Τακτικό Μέλος 

2) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος, Τακτικό µέλος  2)Κωτούλας Φίλιππος , Τακτικό Μέλος 

3) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος  3)Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος 

4) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος   

5) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος   

6) Αρχοντής ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος   

7) Γιοβάνης Γεώργιος, Αναπληρωµατικό Μέλος   

8)   

9)    
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 Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών,  

παρόντες ήταν οι 7, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 75 

του Ν.3852/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»)εισέρχεται στη συζήτηση του 

αναγραφόµενου στην πρόσκληση θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

       
 

 Η Οικονοµική Επιτροπή  του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε  υποβολή 
αίτησης του ∆ήµου Καρδίτσας ενώπιον του Εφετείου Αθηνών για επάνοδο της κυριότητας 
δωρηθέντος οικοπέδου και ορισµό του πληρεξουσίου δικηγόρου  και αφού έλαβε υπόψη: 
 

 Tην εισήγηση του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής κ. Σταύρου Παπαγεωργίου  που  
έχει ως ακολούθως : 
   
 “Με το υπ΄αριθµ.5085/1953 δωρητήριο συµβόλαιο του τότε συµβολαιογράφου 
Καρδίτσας Κωνσταντίνου Μαλαµούλη η πρώην Κοινότητα Μητρόπολης δώρησε στο 
Ελληνικό ∆ηµόσιο ένα οικόπεδο , εµβαδού 500 τ.µ κείµενο εντός του χωρίου 
Μητροπόλεως , στη θέση Σχολείο, µε τα αναφερόµενα στο συµβόλαιο αυτό όριά του, 
προκειµένου να ανεγερθεί σ΄ αυτό οίκηµα για τη στέγαση του Αστυνοµικού Σταθµού 
Μητρόπολης. 
   Μετά την κατάργηση του Αστυνοµικού Σταθµού παρίσταται ως εύλογη και δίκαιη η 
αξίωση του ∆ήµου Καρδίτσας, ως καθολικού διαδόχου της πρώην Κοινότητας 
Μητρόπολης, να επανέλθει στην κυριότητα του ∆ήµου το εν λόγω οικόπεδο µε το 
ανεγερθέν σε αυτό οίκηµα. 
    Προς την κατεύθυνση αυτή συνηγορεί και η Κτηµατική Υπηρεσία του ∆ηµοσίου Νοµού 
Καρδίτσας η οποία µας απέστειλε και το υπ΄αριθµ. πρωτοκ.382/13-3-2012 σχετικό 
έγγραφό της, µε το οποίο µας κοινοποίησε και το υπ΄αριθµ. 
πρωτοκ.1136228/5910/Α0011 έγγραφο του Υπουργείου Οικονοµικών Γενική Γραµµατεία 
∆ηµόσιας Περιουσίας- Γενική ∆/νση ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων- 
∆/νση Εθνικών Κληροδοτηµάτων Τµήµα Α΄. 
     Σύµφωνα µε το έγγραφο αυτό υπάρχει η δυνατότητα στις περιπτώσεις, όπως η δική 
µας, να υποβληθεί αίτηση ενώπιον του Εφετείου Αθηνών από τον ενδιαφερόµενο ∆ήµο µε 
βάση τις διατάξεις του Ν.455/1976, προκειµένου να κριθεί ότι είναι δυνατό να επανέλθει 
η κυριότητα των εν λόγω ακινήτων στους δωρητές τους. 
    Προτείνω λοιπόν να υποβάλλει ο ∆ήµος Καρδίτσας αντίστοιχη αίτηση ενώπιον του 
Εφετείου Αθηνών και να ζητήσει την επάνοδο της κυριότητας του  οικοπέδου  εµβαδού 
500 τ.µ που βρίσκεται  στη θέση Σχολείο της Τ.Κ Μητρόπολης της ∆.Ε Μητρόπολης του 
∆ήµου Καρδίτσας  και του οικήµατος που έχει ανεγερθεί σ΄αυτό στο ∆ήµο Καρδίτσας, 
προκειµένου να χρησιµοποιηθεί για άλλους κοινωφελής σκοπούς. 
      Για το λόγο αυτό πρέπει να ορίσουµε πληρεξούσιο δικηγόρο µας το δικηγόρο Αθηνών 
κ. Κλοκοτάρα ∆ηµήτριο του Παναγιώτη, λόγω φόρτου εργασίας του Νοµικού Συµβούλου 
του ∆ήµου Καρδίτσας, στον οποίο θα παράσχουµε την εντολή και την πληρεξουσιότητα 
να υποβάλλει εκ µέρους του ∆ήµου Καρδίτσας στο Εφετείο Αθηνών µε βάση τις διατάξεις 
του Ν.455/1976 αίτηση για να επανέλθει η κυριότητα του ανωτέρου οικοπέδου µετά του 
επ΄ αυτού ανεγερθέντος οικήµατος στο ∆ήµο Καρδίτσας 
         
      Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβαν 
υπόψη και τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 
       
 

                                            ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
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 1. Να υποβάλλει ο ∆ήµος  Καρδίτσας αίτηση στο Εφετείο Αθηνών µε βάση τις διατάξεις 
του  Ν.455/1976 για να επανέλθει η κυριότητα του  οικοπέδου  εµβαδού 500 τ.µ που 
βρίσκεται  στη θέση Σχολείο της Τ.Κ Μητρόπολης της ∆.Ε Μητρόπολης του ∆ήµου 
Καρδίτσας και του οικήµατος που έχει ανεγερθεί σ΄αυτό στο ∆ήµο Καρδίτσας, 
προκειµένου να χρησιµοποιηθεί για άλλους κοινωφελής σκοπούς.  

 

2. Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο το δικηγόρο Αθηνών κ. Κλοκοτάρα ∆ηµήτριο του 
Παναγιώτη, στον οποίο δίδει την εντολή και την πληρεξουσιότητα να υποβάλλει εκ 
µέρους του ∆ήµου Καρδίτσας στο Εφετείο Αθηνών  αίτηση για να επανέλθει η κυριότητα 
του ανωτέρου οικοπέδου µετά του επ΄ αυτού ανεγερθέντος οικήµατος στο ∆ήµο 
Καρδίτσας. 

 
 

 Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 
364/2012 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

 

Καρδίτσα 2012 
Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 
 


