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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 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 19η του µήνα Απριλίου του έτους 2013 και 
ώρα 13.00 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’ αριθ. 152/2013 
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 28/3/2013. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 152 

 

Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
9/28-3-2013 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

             
        Αριθ. Πρωτ.: 10378/26-04-2013 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

                                                          ΘΕΜΑ 

Παραχώρηση δηµοτικής έκτασης στον οικισµό Γιαννουσέϊκα της ΤΚ Καροπλεσίου 
για την τοποθέτηση αναµεταδότη της ΕΡΤ 

                         
Στην Καρδίτσα σήµερα την 28η του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη και ώρα 

6:30 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 7305/22-3-2013 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  16) Σούφλα Ουρανία 1) Ζορµπάς Ιωάννης 

2) Αναστασίου Απόστολος  17) Τσιούκης Λάµπρος 2) Νασιάκου Αλεξάνδρα 

3) Αρβανιτάκου Σοφία  18) Βερίλλης ∆οµήνικος 3) Χλαπάνας Ηλίας 

4) Γούλας Σωτήριος  19) Γεννάδιος Ιωάννης 4) Καρκαλέτση Θεοδώρα 

5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  20) Ντελής Ιωάννης 5) Σουφλάκος Βασίλειος 

6) Καραγιάννης Νικόλαος  21) Ντούρλιας ∆ηµήτριος  

7) Κατσιαβάρας Θωµάς  22) Τέγος Χρήστος  

8) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος  23) Γιοβάνης Γεώργιος  

9) Κωτούλας Φίλιππος  24) Μακροστέργιος Αθανάσιος  

10) Μαρκινός Αθανάσιος  25) Τσίπρας Εµµανουήλ  

11) Μουζιούρας Νικόλαος  26) Αρχοντής ∆ηµήτριος  

12) Μπατζιάκας Βασίλειος  27) Τσαντήλας Βασίλειος  

13) Μπουραζάνης Αθανάσιος  28) Χάρµπας Θωµάς  

14) Παπαγεωργίου Σταύρος     

15) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος     

 

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, 
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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 µετά από συζήτηση σχετικά µε  παραχώρηση δηµοτικής 
έκτασης στον οικισµό Γιαννουσέικα της ΤΚ Καροπλεσίου για την τοποθέτηση αναµεταδότη 
της ΕΡΤ και αφού έλαβε υπόψη: 
 

1.Την υπ' αριθµ. πρωτ. 28773/14-12-2012 αίτηση της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης 
(ΕΡΤ) η οποία έχει ως εξής: 
“Για την τοποθέτηση αναµεταδότη για την τηλεοπτική κάλυψη του ∆.∆. Ιτάµου του δήµου 
Καρδίτσας µε τα προγράµµατ της ΕΡΤ, σας πληροφορούµε ότι για την ολοκλήρωση των 
διαδικασιών θα να διασφαλιστούν τα ακόλουθα: 
 1.Παραχώρηση έκτασης τουλάχιστον 500 m2. 
 2.Περίφραξη της έκτασης αυτής. Να υπάρχει µόνον µία είσοδος ασφαλιζόµενη. 
 3.∆υνατότητα πρόσβασης στο επιλεγµένο σηµείο (αµαξιτός δρόµος, όχι 
υποτρωµένος). 
 4.Ει δυνατόν, πρόχειρος οικίσκος για τη στέγαση των µηχανηµάτων. Ο οικίσκος να 
έχει επιφάνεια το πολύ 35m, ώστε να µην απαιτείται πολεοδοµική άδεια. Εάν συστεγάζονται 
και ξένα µηχανήµατα, πρέπει ο χώρος της ΕΡΤ να είναι σαφώς διαχωρισµένος µε τοίχο. 
 5.Επιθυµητή η ύπαρξη παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος. 
Στη συνέχεια, θα πρέπει να αποσταλούν από το ∆ήµο στην υπηρεσία µας τα ακόλουθα: 

� Τοπογραφικό διάγραµµα της τοποθεσίας (σε 1:200- 1:500), µε συνηµµένο οδοιπορικό 
σκαρίφηµα, συντεταγµένο από µηχανικό. Στο διάγραµµα θα πρέπει να αναφέρονται η 
ονοµασία, το ακριβές υψόµετρο και οι ακριβείς συντεταγµένες της επιλεγµένης θέσης 
(σε ΕΓΣΑ87). 

� Κάτοψη του κτίσµατος (σε 1:25- 1:50) συντεταγµένο από µηχανικό. 
� Μερικές φωτογραφίες της επιλεγµένης θέσης και του οικίσκου. 
� Βεβαίωση παραχώρησης της έκτασης (από τον ιδιοκτήτη). 
� Άδεια διέλευσης, από το αρµόδιο δασαρχείο. 

Σύµφωνα µε τους νόµους 2801 του 2000 και 3431 του 2006, η νέα θέση εκποµπής πρέπει 
να αδειοδοτηθεί από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ). Για 
την αδειοδότηση απαιτούνται σχετικές γνωµατεύσεις από την Υπηρεσία Πολιτικής 
Αεροπορίας (ΥΠΑ), την Εθνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) και την 
Περιβαλλοντική/Χωροταξική ∆ιεύθυνση της αρµόδιας Περιφέρειας. 
Η υποβολή των αιτήσεων στην ΥΠΑ & ΕΕΑΕ αποτελεί αρµοδιότητα της ΕΡΤ Α.Ε. Το ίδιο 
ισχύει και για την τελική αίτηση αδειοδότησης προς την ΕΕΤΤ.” 
 

2.Την υπ' αριθµ. 1/2013 απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου Καροπλεσίου η οποία εισηγείται 
την παραχώρηση έκτασης στη θέση Κεραίες του οικισµού Γιαννουσέϊκα της Τοπικής 
Κοινότητας Καροπλεσίου, εφόσον η εν λόγω έκταση δεν είναι απαραίτητη για τις ανάγκες 
της κτηνοτροφίας.  
 

3.Την εισήγηση του τµήµατος Εσόδων & ∆ηµ. Περιουσίας η οποία έχει ως εξής: 
“Η ΕΡΤ- ∆/νση Έρευνας & Τεχνολογίας, Τµήµα Μελετών και Εγκατάστασης Ποµπών & 
Αναµεταδοτών που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, κατόπιν σχετικής αίτησής της, 
ζήτησε την παραχώρηση έκτασης 500 τ.µ. περίπου στη θέση “Κεραίες” του οικισµού 
Γιαννουσέϊκα της ΤΚ Καροπλεσίου, µε σκοπό την τοποθέτηση αναµεταδότη για τηλεοπτική 
κάλυψη της Τοπικής Κοινότητας Καροπλεσίου, µε τα τηλεοπτικά προγράµµατα της ΕΡΤ. 
Το συµβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Καροπλεσίου εξετάζοντας το εν λόγω αίτηµα, 
γνωµοδότησε θετικά. 
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Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 185 του ∆ΚΚ (ν 3463/2006) παρ.2, µε 
απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η 
χρήση ακινήτων σε άλλα νοµικά πρόσωπα, που ασκούν αποκλειστικά και µόνο 
δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά συµφέροντα. 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της αίτησης, η τοποθέτηση αναµεταδότη στην παραχωρούµενη 
περιοχή πρόκειται να καλύψει την ΤΚ Καροπλεσίου, τηλεοπτικά µε τα προγράµµατα της ΕΡΤ. 
Τέθηκαν επίσης στην ίδια αίτηση συµπληρωµατικά, εκτός της δωρεάν παραχώρησης έκτασης 
από το ∆ήµο, η περίφραξη αυτής µε µία µόνο ασφαλιζόµενη είσοδο, η δυνατότητα οδικής 
πρόσβασης όχι υποχρεωτικά ασφαλτοστρωµένου δρόµου και σύνταξη από την αρµόδια 
υπηρεσία του ∆ήµου τοπογραφικού διαγράµµατος (σε 1:200- 1:500 κλπ), µε συνηµµένο 
οδικό σκαρίφηµα συντεταγµένο από µηχανικό. Τέλος, αφήνουν στη δυνατότητα του δήµου 
την τοποθέτηση οικίσκου, επιφανείας έως 35,00 τµ και ύψους µικρότερου των 3,50 µέτρων, 
για να µην απαιτείται πολεοδοµική άδεια, για στέγαση µηχανηµάτων και την ύπαρξη 
παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος και φωτογραφίες της επιλεγµένης θέσης του οικίσκου, εάν θα 
υπάρχει. 
Εισηγούµαστε το σώµα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καρδίτσας αφού λάβει υπόψη όλα τα 
παραπάνω, να αποφασίσει σχετικά µε τη δωρεάν παραχώρηση της επιλεγµένης έκτασης των 
500 τµ περίπου, στη θέση “Κεραίες”, τους όρους, όπως και για τη χρονική διάρκεια αυτής. 
Η ανάκληση της παραχώρησης θα γίνει µε ανάλογη απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, όποτε 
κριθεί απαραίτητο.” 
 

4.Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 185 του Ν 3463/2006. 
 
5. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των δηµοτικών συµβούλων. 
 

αποφάσισε οµόφωνα 
 

1.Την δωρεάν  παραχώρηση της χρήσης έκτασης 500 τµ, για έξι (6) έτη, στην Ελληνική 
Ραδιοφωνία Τηλεόραση (ΕΡΤ), στη θέση “Κεραίες” του οικισµού Γιαννουσέϊκα της Τοπικής 
Κοινότητας Καροπλεσίου του ∆ήµου Καρδίτσας για την τοποθέτηση αναµεταδότη για την 
τηλεοπτική κάλυψη της εν λόγω Τοπικής Κοινότητας. 
 
2.Η παραχωρούµενη έκταση δεν είναι απαραίτητη για τις ανάγκες της τοπικής κτηνοτροφίας. 
 
Η εν λόγω απόφαση ανακαλείται µε όµοιά της, εφόσον εκλείψουν οι λόγοι της 
παραχώρησης. 
 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 152/2013 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ             O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ακολουθούν υπογραφές 

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
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