
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α:ΒΛ1ΗΩΕΗ-ΞΛΣ 

 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  
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 1η του µήνα Νοεµβρίου  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. 450/2013 
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 12/9/2013. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 450 

 

Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
22/12-9-2013 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

          Αρ. Πρωτ.: 29769/1-11-2013     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 

                                                          ΘΕΜΑ 

Επί της αίτησης του Συλλόγου Συνταξιούχων Πυροσβεστών για παραχώρηση 
χώρου στη ∆ηµοτική Αγορά για στέγαση γραφείων και µόνιµης έκθεσης γενικών 

υλικών 
 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 12η του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη και 

ώρα 6:30 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ.23718/6-9-2013 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  18) Τσιούκης Λάµπρος 1) Αρβανιτάκου Σοφία 

2) Αναστασίου Απόστολος  19) Χλαπάνας Ηλίας 2) Ντελής Ιωάννης 

3) Γούλας Σωτήριος  20) Βερίλλης ∆οµήνικος 3) Ντούρλιας ∆ηµήτριος 

4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  21) Γεννάδιος Ιωάννης  

5) Ζορµπάς Ιωάννης  22) Καρκαλέτση Θεοδώρα     Αν και κλήθηκαν νόµιµα 

6) Καραγιάννης Νικόλαος  23) Σουφλάκος Βασίλειος  

7) Κατσιαβάρας Θωµάς  24) Τσίπρας Εµµανουήλ  

8) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος  25) Γιοβάνης Γεώργιος  

9) Κωτούλας Φίλιππος  26) Μακροστέργιος Αθανάσιος  

10) Μαρκινός Αθανάσιος  27) Παπαδηµητρίου Φώτιος  

11) Μουζιούρας Νικόλαος  28) Αρχοντής ∆ηµήτριος  

12) Μπατζιάκας Βασίλειος  29) Τσαντήλας Βασίλειος  

13) Μπουραζάνης Αθανάσιος  30) Χάρµπας Θωµάς  

14) Νασιάκου Αλεξάνδρα    

15) Παπαγεωργίου Σταύρος     

16) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος    

17) Σούφλα Ουρανία    
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33 

µελών, παρόντες ήταν 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. Παρούσα ήταν και η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής 

Κοινότητας Καρδίτσας ∆ήµητρα Κανούτα. 

                      ---------------------------  

  

 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση επί της αίτησης του 
Συλλόγου Συνταξιούχων Πυροσβεστών για παραχώρηση χώρου στη ∆ηµοτική Αγορά για 
στέγαση γραφείων και µόνιµης έκθεσης γενικών υλικών και αφού έλαβε υπόψη: 
 

1. Τις υποβληθείσες αιτήσεις του Συλλόγου Συνταξιούχων Πυροσβεστών που εδρεύει στην 
Καρδίτσα και εκπροσωπείται νόµιµα, µε τις οποίες ζητείται να παραχωρηθεί χώρος στη 
∆ηµοτική Αγορά για στέγαση γραφείων και µόνιµης έκθεσης γενικών υλικών, ήτοι: 
α. υπ'αριθ. πρωτ. 2100/8-3-2011 
β. υπ'αριθ. πρωτ. 11760/14-5-2012 
γ. υπ'αριθ. πρωτ. 24267/10-10-2012 
δ. υπ'αριθ. πρωτ. 23675/5-9-2013 
 

2. Την υπ'αριθµ. 115/2012 θετική γνωµοδότηση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καρδίτσας. 
 

3. Την εισήγηση του αντιδηµάρχου κ. Χαρ. Παπαδηµητρίου, ο οποίος αναφέρθηκε στις 
αιτήσεις του Συλλόγου Συνταξιούχων Πυροσβεστών, τόνισε το εύλογο των αιτηµάτων τους 
και πρότεινε να παραχωρηθεί η χρήση καταστήµατος του 1ου ορόφου στη νότια πλευρά του 
αίθριου της ∆ηµοτικής Αγοράς, στο οποίο φιλοξενούνταν προσωρινά ο Ερυθρός Σταυρός, 
ήτοι το κατάστηµα, στο οποίο µέχρι το 1994 στεγάζονταν τα γραφεία της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας, οπότε και µεταφέρθηκαν λόγω εργασιών αναπαλαίωσης του κτιρίου της 
∆ηµοτικής Αγοράς. Σηµειωτέον ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία στεγάζονταν -από την ίδρυσή 
της το έτος 1948- στο συγκεκριµένο δηµοτικό κατάστηµα, η χρήση του οποίου είχε 
παραχωρηθεί δωρεάν από το ∆ήµο Καρδίτσας. Ο Σύλλογος  Συνταξιούχων Πυροσβεστών 
έχει ήδη προχωρήσει στη δηµιουργία µόνιµης έκθεσης γενικών υλικών κλπ, η οποία 
προσωρινά στεγάζεται σε οίκηµα επί της οδού Τρικάλων. Το εν λόγω οίκηµα όµως είναι 
ακατάλληλο για την εξυπηρέτηση των σκοπών της έκθεσης, αφ'ενός µεν λόγω της 
στενότητας του χώρου και αφ'ετέρου επειδή βρίσκεται σε αποµακρυσµένο από το κέντρο της 
πόλης σηµείο και ως εκ τούτου δύσκολα προσβάσιµο για τους επισκέπτες της. 
Προτείνεται λοιπόν η παραχώρηση της χρήσης του παραπάνω καταστήµατος της ∆ηµοτικής 
Αγοράς στο  Σύλλογο  Συνταξιούχων Πυροσβεστών για χρονικό διάστηµα πέντε τουλάχιστον 
ετών.   
 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 185 παρ. 2 Ν. 3463/2006 
 
5. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των δηµοτικών συµβούλων 

                                        
                                          Αποφάσισε  οµόφωνα  
 

Α. Αποδέχεται το σχετικό υποβληθέν αίτηµα  και παραχωρεί  στο Σύλλογο  Συνταξιούχων 
Πυροσβεστών, νοµικό πρόσωπο που εδρεύει στην Καρδίτσα, τη χρήση του καταστήµατος 
του 1ου ορόφου στη νότια πλευρά του αίθριου της ∆ηµοτικής Αγοράς, στο οποίο 
φιλοξενούνταν προσωρινά ο Ερυθρός Σταυρός,  µε τους εξής όρους: 
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1. Η παραχώρηση ισχύει για χρονικό διάστηµα πέντε (5) ετών. Πριν τη λήξη του χρονικού 
διαστήµατος, για το οποίο παραχωρείται, ο Σύλλογος Συνταξιούχων Πυροσβεστών µπορεί να 
υποβάλει αίτηµα για παράταση του χρόνου της παραχώρησης. 
2. Ο Σύλλογος Συνταξιούχων Πυροσβεστών αναλαµβάνει το κόστος συντήρησης και 
λειτουργίας του παραχωρούµενου καταστήµατος 
3. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε παρέµβαση στον εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο του 
παραχωρούµενου δηµοτικού καταστήµατος χωρίς την έγκριση της αρµόδιας υπηρεσίας του 
∆ήµου Καρδίτσας  
4. Η παρούσα απόφαση ανακαλείται µε άλλη όµοια εφ’όσον εκλείψουν οι λόγοι που την 
υπαγορεύουν, ή µετατραπεί ο σκοπός για τον οποίο παραχωρήθηκε 
 
 
Β. Η παραχώρηση γίνεται µε σκοπό να συνδράµει ο ∆ήµος Καρδίτσας στο σηµαντικό έργο 
που επιτελεί ο Σύλλογος Συνταξιούχων Πυροσβεστών και να συµβάλει στην όσο το δυνατόν 
καλύτερη αξιοποίηση του παραχωρούµενου χώρου, δεδοµένου ότι θα αποτελέσει χώρο   
µόνιµης έκθεσης γενικών υλικών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, πολλά από τα οποία έχουν 
πλέον µουσειακό και εξαιρετικά ενδιαφέροντα χαρακτήρα και εποµένως να αποτελέσει χώρο 
επισκέψιµο από ιδιώτες και φορείς (σχολεία κλπ), αλλά και επισκέπτες της πόλης της 
Καρδίτσας.  

 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήραν µέρος οι ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι κ.κ. Αρχοντής, Παπαδηµητρίου, Παπαγεωργίου και Κατσιαβάρας, λόγω 
αποχώρησής τους από τη συνεδρίαση. 
 

 

 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 450/2013 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ             O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ    ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ακολουθούν υπογραφές 

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 

 
  

 

 


