
  

 

  
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 11η του µήνα Ιουνίου  του έτους 2014 και 
ώρα 10.00 π.µ, 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’ αριθµ. 259/2014 
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 10/6/2014. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 259 

  

Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
10/10-6-2014 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

             
     

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 

 

                                                          ΘΕΜΑ 

Έγκριση του κατεπείγοντος των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης και έγκριση 
συζήτησης θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης 

 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 10η του µηνός Ιουνίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα 

19.00, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 14308/6-6-2014 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) Αναστασίου Απόστολος  13) Σούφλα Ουρανία 1) Αγραφιώτου Ελένη 

2) Γούλας Σωτήριος  14) Τσιούκης Λάµπρος 2) Αρβανιτάκου Σοφία 

3) Ζορµπάς Ιωάννης  15) Γεννάδιος Ιωάννης 3) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος 

4) Κατσιαβάρας Θωµάς  16) Ντελής Ιωάννης 4) Καραγιάννης Νικόλαος 

5) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος  17) Ντούρλιας ∆ηµήτριος 5) Μπατζιάκας Βασίλειος 

6) Κωτούλας Φίλιππος  18) Σουφλάκος Βασίλειος 6) Χλαπάνας Ηλίας 

7) Μαρκινός Αθανάσιος  19) Τσίπρας Εµµανουήλ 7) Βερίλλης ∆οµήνικος 

8) Μουζιούρας Νικόλαος  20) Γιοβάνης Γεώργιος 8) Καρκαλέτση Θεοδώρα 

9) Μπουραζάνης Αθανάσιος  21) Μακροστέργιος Αθανάσιος 9) Χάρµπας Θωµάς 

10) Νασιάκου Αλεξάνδρα   22) Παπαδηµητρίου Φώτιος  

11) Παπαγεωργίου Σταύρος  23) Αρχοντής ∆ηµήτριος Αν και κλήθηκαν νόµιµα 

12) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος  24) Τσαντήλας Βασίλειος  

 

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

µελών, παρόντες ήταν 24), 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 µετά από συζήτηση σχετικά µε α) Έγκριση του κατεπείγοντος των 
θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης και β) Έγκριση συζήτησης θεµάτων εκτός ηµερήσιας 
διάταξης και αφού έλαβε υπόψη: 
 
Α. Επί της έγκρισης του κατεπείγοντος  των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης 
 
α) Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 5 Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 
άρθρου 1 Ν. 4257/2014 και ισχύει, σύµφωνα µε τις οποίες “Ένα µήνα πριν από τη 
διενέργεια των εκλογών και µέχρι την εγκατάσταση των νέων δηµοτικών αρχών, το 
δηµοτικό συµβούλιο αποφασίζει µόνο για θέµατα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις 
εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέµατα που αφορούν στην 
υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων έργων”. 
 
β) Την εισήγηση της κ. προέδρου, η οποία ανέφερε ότι τίθενται προς συζήτηση εβδοµήντα 
τρία (73) θέµατα ηµερήσιας διάταξης, ήτοι: 
 
1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε έγκριση της 8ης αναµόρφωσης του 

προϋπολογισµού του ∆ήµου Καρδίτσας οικονοµικού έτους 2014  
 
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράµµατος 

του ∆ήµου Καρδίτσας έτους 2014  
 
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε ορισµό νοµίµου εκπροσώπου για την υπογραφή 

συµβάσεων που αφορούν τη συνέχιση υλοποίησης προγραµµάτων και δράσεων που 
µεταφέρθηκαν στο ∆ήµο Καρδίτσας µε τη λύση της ∆Η.Κ.Ε.Κ  

 
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε παροχή σύµφωνης γνώµης για τη λύση 

σύµβασης διαδηµοτικής συνεργασίας µε το ∆ήµο Λίµνης Πλαστήρα για την περισυλλογή 
και διάθεση απορριµµάτων  

 
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υποβολής αίτησης παραίτησης του κ. Β. Μπατζιάκα 

από τη θέση του προέδρου των Εργαστηρίων Τέχνης 
 
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε παροχή σύµφωνης γνώµης για την ανανέωση ή 

τροποποίηση ή έκδοση αδειών χρήσης νερού δηµοτικών γεωτρήσεων στις Τοπικές 
Κοινότητες Καλλιθήρου και Ραχούλας  

 
7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε πλήρωση θέσεων υδρονοµέων στο ∆ήµο 

Καρδίτσας για την αρδευτική περίοδο έτους 2014  
 
8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε έγκριση των αποτελεσµάτων εκτέλεσης του 

προϋπολογισµού και στοιχείων ισολογισµού Α' τριµήνου 2014  
 
9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε ρύθµιση και εξόφληση οφειλών από πάσης 

φύσεως δηµοτικά τέλη, φόρους, εισφορές κλπ στο πλαίσιο του άρθρου 51 Ν. 4257/2014  
 
10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε καταβολή τέλους κοινόχρηστου χώρου εντός 

του έτους σε ισόποσες δόσεις  
 



  

 

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε χαρακτηρισµό κωδικού του προϋπολογισµού 
ως δεκτικού και χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και απευθείας ανάθεση στη 
∆Ε∆∆ΗΕ της εκτέλεσης του έργου «Παραλλαγή δικτύου στον οικισµό ''Μαύρικα''»  

 
12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε χαρακτηρισµό κωδικού του προϋπολογισµού 

ως δεκτικού και χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και απευθείας ανάθεση στη 
∆Ε∆∆ΗΕ της εκτέλεσης του έργου «Συµπλήρωση Φ.Ο.Π. στον οικισµό ''Μαύρικα''»  

 
13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε απευθείας ανάθεση στη ∆Ε∆∆ΗΕ της 

εκτέλεσης του έργου «Συµπλήρωση ΦΟΠ στην Τ.Κ Νεράιδας από “Μητσέικα” έως τη 
“Μεγάλη Βρύση”»  

 
14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε καθορισµό τρόπου ανάθεσης εργασιών και 

προµηθειών της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Καρδίτσας  
 
15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΣΤΗ ∆.Ε.ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ»  
 
16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης 

του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΣΤΗ ∆.Ε. 
MΗΤΡΟΠΟΛHΣ»  

 
17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε για την χορήγηση παράτασης προθεσµίας 

περαίωσης του έργου «ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΑΠΙ∆ΙΑΣ ∆.Ε.ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ»  

 
18. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης 

του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΤΗΣ 
∆.Ε.ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ»  

 
19. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης 

του έργου «ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ-ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΑΡΕΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ» 
(τροποποίηση της 29/2014 απόφασης δηµοτικού συµβουλίου)  

 
20. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε ορισµό επιτροπών  παραλαβής έργων του 

∆ήµου Καρδίτσας  
 
21. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε ορισµό επιτροπής διαπίστωσης βλαβών (άρθρ. 

58 παρ. 5 του Ν.3669/08) για το έργο «ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ - ΑΙΘΟΥΣΑ 
ΒΑΡΕΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ»  

22. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε παραλαβή της µελέτης και των τευχών 
δηµοπράτησης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ 
ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ.ΤΗΣ ∆.Ε.ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ» και καθορισµός 
του τρόπου ανάθεσης  

 
23. Συζήτηση - ενηµέρωση για την κοπή δένδρων στις υπό κατασκευή Παιδικές Χαρές στην 

πόλη της Καρδίτσας 
 
24. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του αριθ. πρωτ. 21901/29-5-2014 εγγράφου του 

Υπουργείου Εσωτερικών µε θέµα “Πιστοποίηση λειτουργίας παιδικών χαρών”  
 
25. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε κυκλοφοριακές ρυθµίσεις επί του πεζόδροµου 

της οδού ΑΒΕΡΩΦ (τµήµα ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ - Β.ΤΖΕΛΛΑ)  



  

 

 
26. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε οριστική παραλαβή του υποέργου Ι του έργου 

“Συντήρηση, προστασία, προβολή συλλογής Γιολδάση”  
 
27. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε έγκριση του προϋπολογισµού του ΤΟΕΒ, έτους 

2014  
 
28. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε υλοτόµηση συστάδων του διακατεχόµενου και 

δηµοτικού δάσους στην Τ.Κ Απιδιάς της ∆.Ε Καλλιφωνίου για απόληψη καυσοξύλων 
προς εµπορία έτους 2014  

 
29. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε την έκδοση κανονιστικής απόφασης που 

αφορά στην κατάργηση θέσης περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Φαναρίου στο 
ύψος της εκκλησίας του Αγίου ∆ηµητρίου µετά από αίτηση δηµότη (Φασλής Γρηγόριος). 

 
30. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε την έκδοση κανονιστικής απόφασης που 

αφορά στη χωροθέτηση ποδηλατοστασίων στην πόλη της Καρδίτσας 
 
31. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε παρέκκλιση ως προς την απόσταση από τα 

όρια για ανέγερση υποστέγου στο τεµ. 179 Αναδασµού 1994 Ρούσσου (Γ. Κ' Σ. 
Παπαδόπουλος)  

  
32. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε δωρεάν παραχώρηση στο Γενικό Νοσοκοµείο 

Καρδίτσας αίθουσας για τη στέγαση του αγροτικού περιφερειακού ιατρείου στην Τ.Κ 
Παλαιοκκλησίου  

 
33. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε δωρεάν παραχώρηση στο Γενικό Νοσοκοµείο 

Καρδίτσας αίθουσας για τη στέγαση του αγροτικού περιφερειακού ιατρείου στην Τ.Κ 
Μητρόπολης  

 
34. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε δωρεάν παραχώρηση στο Γενικό Νοσοκοµείο 

Καρδίτσας αίθουσας για τη στέγαση του αγροτικού περιφερειακού ιατρείου στην Τ.Κ 
Ραχούλας 

 
35. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε µεταβολή της ηµεροµηνίας καταβολής 

µισθώµατος σε ήδη καταρτισµένες συµβάσεις εκµίσθωσης δηµοτικών ακινήτων  
 
36. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε µείωση µισθώµατος του υπ'αριθµ. Κ-4 

δηµοτικού καταστήµατος των εργατικών κατοικιών Αγ. ∆ηµητρίου (Ανθ. 
Αναγνωστοπούλου)  

 
37. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε µείωση µισθώµατος του υπ'αριθµ. Κ-5 

δηµοτικού καταστήµατος των εργατικών κατοικιών Αγ. ∆ηµητρίου (Ανθ. 
Αναγνωστοπούλου)  

 
38. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε µεταβίβαση µισθωτικής σχέσης του δηµοτικού 

καταστήµατος “Αναψυκτήριο” στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής της Τ.Κ Καλλιθήρου  
 
39. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε κατάπτωση εγγυητικής επιστολής από 

σύµβαση µίσθωσης δηµοτικού καταστήµατος της Τ.Κ Καστανιάς  
 
40. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε διαγραφή ποσού από µίσθωµα δηµοτικού 

καταστήµατος στην Τ.Κ Καροπλεσίου  
 



  

 

41. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε διαγραφή ποσού από µίσθωµα δηµοτικού 
καταστήµατος στην Τ.Κ Καλλιθήρου  

42. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε διαγραφή ποσού από µίσθωµα του Ι-12 
δηµοτικού καταστήµατος στη ∆ηµοτική Αγορά  

 
43. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε διαγραφή ποσού από µίσθωµα του Ι-18 

δηµοτικού καταστήµατος στη ∆ηµοτική Αγορά  
 
44. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε διαγραφή ποσού από µίσθωµα αγροτεµαχίου 

της Τ.Κ Σταυρού  
 
45. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε διαγραφή ποσού από τέλη ύδρευσης στην Τ.Κ 

Ρούσσου, Α' εξαµήνου 2001 (∆ηµ. Καντερές)  
 
46. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε διαγραφή ποσού από τέλη ύδρευσης στην Τ.Κ 

Ραχούλας, ετών 2006 – 2012 (Παν. Καπέκας)  
 
47. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε διαγραφή ποσού από τέλη ύδρευσης στην Τ.Κ 

Ραχούλας, ετών 2010 – 2012 (Ηλ. Βρέκος) 
 
48. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε διαγραφή ποσού από τέλη ύδρευσης στην Τ.Κ 

Ραχούλας, έτους 2010 (Ευ. Βρέκος)  
 
49. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε διαγραφή ποσού από τέλη ύδρευσης στην Τ.Κ 

Ραχούλας, ετών 2009 - 2013 (Παν. Γκοντιβός)  
 
50. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε διαγραφή ποσού από τέλη ύδρευσης στην Τ.Κ 

Ραχούλας, ετών 2010 – 2012 (Ελ. Λιανού)  
 
51. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε διαγραφή ποσού από τέλη ύδρευσης στην Τ.Κ 

Καταφυγίου, ετών 2000 – 2012 (Απ. Παπαγεωργίου)  
 

52. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε διαγραφή ποσού από τέλη ύδρευσης στην Τ.Κ 
Καστανιάς, έτους 2012 (Ελ. Μπολτσή)  

 
53. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε διαγραφή ποσού από τέλη ύδρευσης στην Τ.Κ 

Καροπλεσίου, ετών 2002 - 2006 (Στ. Κουτσοµπάνης)  
 
54. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε διαγραφή ποσού από τέλη ύδρευσης στην Τ.Κ 

Αρτεσιανού, έτους 2003 (∆ηµ. Καλογρίτσας)  
 
55. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε διαγραφή ποσού από τέλη ύδρευσης στην Τ.Κ 

Μητρόπολης, ετών 1996 – 2002 και 2004 - 2005 (Ζ. Κουκουζέλη) 
 

56. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε διαγραφή ποσού από τέλη ύδρευσης στην Τ.Κ 
Μυρίνης, ετών 2002 - 2006 και επιστροφή των καταβληθέντων, ετών 2002 - 2004 
(Κων. Φώτης)  

 

57. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε διαγραφή ποσού από τέλη άρδευσης της Τ.Κ 
Σταυρού έτους 2005 (Ζ. Λιάκας)  

                                                                                                                                                 
58. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε διαγραφή ποσών από τέλη άρδευσης α)της 

Τ.Κ Πτελοπούλας ετών 2005 – 2007 και β) της Τ.Κ Μέλισσας, ετών 1999 - 2006  (Θωµ. 
Παπαλός) 



  

 

 
59. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε διαγραφή και επαναβεβαίωση ποσών από 

κλήσεις τροχαίας και δηµοτικής αστυνοµίας (Θ. Χατζηδιάκος κλπ)  
 
60. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε διαγραφή ποσών από κλήσεις τροχαίας και 

δηµοτικής αστυνοµίας (Μιχ. Σούντα κλπ)  
 
61. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε µερική ανάκληση της υπ'αριθµ. 724/2013 

απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου και επαναβεβαίωση του ποσού σε βάρος του υποχρέου 
οδηγού  

 
62. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε µερική ανάκληση της υπ'αριθµ. 725/2013 

απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου και επαναβεβαίωση του ποσού σε βάρος του υποχρέου 
οδηγού  

 
63. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε διαγραφή τελών χρήσης µηχανηµάτων έργου 

της Τ.Κ Μυρίνης, έτους 2009 (Προκ. Κρανίτσας)  
 
64. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί  της αίτησης Παν. Λαγού για διαγραφή ποσού από 

τέλος 0,5%  
 
65. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε διαγραφή προστίµων αυθαιρέτων κατασκευών 

λόγω ένταξης στο Ν. 4178/2013 (Κων. Βαίτσης κλπ)   
 
66. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε επιστροφή ποσού από τέλη ύδρευσης ετών 

2011 – 2013 ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (Ολ. Τερζοπούλου)  
 
67. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε χορήγηση αποζηµίωσης σε συνταξιοδοτηθείσες 

υπαλλήλους του ∆ήµου Καρδίτσας (Μ. Νταµκαρέλου, Ζ. Θανοπούλου)  
 
68. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

επιχείρησης αναψυχής και προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου (Χρ. Μπαλντάς)  
 
69. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε τον καθορισµό του τρόπου ανάθεσης 

προµηθειών (σκέλος διαγωνισµών) έτους 2014 (αφορά ενηµέρωση για την προµήθεια 
λιπαντικών 2014) 

 
70. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε τον καθορισµό του τρόπου ανάθεσης 

προµηθειών έτους 2014 (σκέλος απ'ευθείας αναθέσεων 5)  
 
71. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε τακτοποίηση παλαιών τιµολογίων έτους 2013 

για καταχώρηση στο λογιστικό σύστηµα  
 
72. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε ψήφιση πίστωσης για την τοποθέτηση 

γυψοσανίδων στα διαµερίσµατα του Κληροδοτήµατος Βαλταδώρου  
 
73. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε πληρωµή κοινοχρήστων στα διαµερίσµατα του 

Κληροδοτήµατος Βαλταδώρου  
 
Τα θέµατα αυτά συζητούνται ως εξαιρετικά επείγοντα για τους εξής λόγους: 
 
• Τα θέµατα υπ'αριθµ. 1 και 2 συζητούνται διότι: 



  

 

    Με την 18239/05.05.2014 (ΦΕΚ Β’1289) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, το 
µεταβατικό στάδιο προσαρµογής των παιδικών χαρών στα οριζόµενα στην Υ.Α. 8492/2009 
(ΦΕΚ Β ́931)  σχετικά µε τις προϋποθέσεις λειτουργίας των παιδικών χαρών, από 
31.12.2014 µεταβλήθηκε στις 30.06.2014. Επιπρόσθετα, µετά την 21901/29.05.2014 
απόφαση του Υπ.Εσωτερικών, δίνεται η δυνατότητα παρέκκλισης από τα οριζόµενα στο 65, 
παρ. 5 του ν. 3852/2010. Κατόπιν των παραπάνω κρίθηκε απαραίτητη η αναµόρφωση του 
προϋπολογισµού και η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος, προκειµένου να 
εγγραφούν νέοι κωδικοί έργων για την αντιµετώπιση των αναγκών που προκύπτουν από τις 
παραπάνω υπουργικές αποφάσεις. Προκειµένου να εξοικονοµηθούν οι απαραίτητες 
πιστώσεις για την εγγραφή των αναγκαίων εργασιών, µειώνονται κωδικοί έργων που έχουν 
δηµοπρατηθεί, ώστε να επαναδιανεµηθεί το προϊόν της έκπτωσης. Επίσης, µειώνεται το 
διατιθέµενο ποσό σε έργα ή κωδικούς, στους οποίους οι εγγραφείσες πιστώσεις επαρκούν 
για την αποπληρωµή των αντίστοιχων υποχρεώσεων. Από τις παραπάνω µειώσεις, 
προκύπτει ποσό 220.194,34 €, που προέρχεται από ΣΑΤΑ ΠΟΕ και ΣΑΤΑ 2014 και το οποίο 
διατίθεται αποκλειστικά για τη χρηµατοδότηση έργων που πρέπει άµεσα να εκτελεστούν.  
    Λόγω των παραπάνω υπουργικών αποφάσεων, διατίθεται ποσό 140.000,00 € για την 
αναβάθµιση της παιδικής χαράς του Παυσιλύπου αλλά και ποσό 32.094,34 € για εργασίες 
συνθηκών ασφαλείας σε παιδικές χαρές του ∆ήµου. 
    ∆ιατίθεται ποσό 40.000,00 € για την ανακατασκευή του χλοοτάπητα του ∆ηµοτικού 
Σταδίου Καρδίτσας, λόγω της ανάγκης ανακατασκευής του πριν την έναρξη της αγωνιστικής 
περιόδου 2014-15, ήτοι το Σεπτέµβριο του 2014. 
    ∆ιατίθεται ποσό 1.000,00 € για τη συντήρηση δηµοτικού κτιρίου µε την κατασκευή 
στεγάστρου. 
     ∆ιατίθεται ποσό 2.100,00 € για την προµήθεια νάιλον προκειµένου να αντιµετωπιστούν 
συγκεκριµένα προβλήµατα αντιπληµµυρικής προστασίας στις αγροτικές περιοχές του ∆ήµου 
Καρδίτσας. 
      ∆ιατίθεται ποσό 3.500,00 € για την προµήθεια υδροµετρητών σε αρδευτικές γεωτρήσεις, 
υποχρέωση η οποία προκύπτει για το ∆ήµο από την κείµενη νοµοθεσία. 
   ∆ιατίθεται ποσό 1.500,00 € για την προµήθεια βάρκας ώστε να αντιµετωπιστούν 
σηµαντικές βλάβες που παρουσιάστηκαν σε αντλιοστάσιο της ∆.Ε. Μητρόπολης. 
    ∆ιατίθεται τέλος ποσό 7.400,00 € για προµήθεια υλικών για συντήρηση και επισκευή 
αντλιοστασίου άρδευσης στην Τ.Κ Ρούσσου,  προκειµένου να µη διακοπεί η άρδευση των 
γεωργικών εκτάσεων της Τοπικής Κοινότητας. Για το σκοπό αυτή ελήφθη η υπ'αριθµ. 
896/2014 απόφαση ∆ηµάρχου, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ'αριθµ. 252/2014 απόφαση 
Οικονοµικής Επιτροπής. 
 
• Το θέµα υπ'αριθ. 3, προκειµένου να µη διακοπεί η υλοποίηση προγραµµάτων και δράσεων 
που µεταφέρθηκαν στο ∆ήµο Καρδίτσας µε τη λύση της ∆Η.Κ.Ε.Κ, ήτοι “Εναρµόνιση 
Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής”, δράση στην οποία εντάσσονται τα πέντε Κέντρα 
∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και “Παρεµβάσεις για την κοινωνικοοικονοµική ένταξη 
ευπαθών οµάδων”, δράση στην οποία εντάσσεται το Κέντρο στήριξης ΡΟΜΑ και ευπαθών 
οµάδων Καρδίτσας 
 
• Το θέµα υπ'αριθ. 4, διότι ο ∆ήµος Λίµνης Πλαστήρα έχει ήδη προκηρύξει διαγωνισµό για 
την αποκοµιδή των απορριµµάτων, ο οποίος βρίσκεται στο στάδιο του προσυµβατικού 
ελέγχου από την αρµόδια υπηρεσία επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο ανωτέρω 
έλεγχος δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί  χωρίς την παροχή σύµφωνης γνώµης επί του 
θέµατος εκ µέρους του ∆ήµου Καρδίτσας. 
 
• Το θέµα υπ'αριθ. 5, διότι θα πρέπει άµεσα να αναλάβει καθήκοντα ο δηµοτικός σύµβουλος 
που το Σώµα θα ορίσει µε απόφασή του ως πρόεδρο των Εργαστηρίων Τέχνης, ώστε να 
συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της εν λόγω αστικής εταιρείας µη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα 



  

 

 
• Το θέµα υπ'αριθ. 6, προκειµένου να τακτοποιηθεί η διαδικασία αδειοδότησης, διότι από τις 
αναφερόµενες στο θέµα γεωτρήσεις αρδεύονται εκτάσεις συνολικά εκατόν πενήντα 
στρεµµάτων  
 
• Το θέµα υπ'αριθ. 7, διότι αφ'ενός µεν η έναρξη διαδικασίας πρόσληψης των υδρονοµέων 
ανάγεται σε χρόνο προγενέστερο της διενέργειας των εκλογών και αφ'ετέρου, επειδή η 
πρόσληψη των υδρονοµέων έχει ήδη καθυστερήσει σηµαντικά λόγω των εκλογών, τυχόν 
περαιτέρω καθυστέρηση θα οδηγούσε σε καταστροφή των καλλιεργειών στις Τοπικές 
Κοινότητες, στις οποίες θα απασχοληθούν  
 
• Το θέµα υπ'αριθ. 8, διότι οι τριµηνιαίες εκθέσεις αποτελεσµάτων εκτέλεσης του 
προϋπολογισµού και στοιχείων ισολογισµού πρέπει να διαβιβάζονται χωρίς καθυστέρηση στο 
Οικονοµικό Παρατηρητήριο των Ο.Τ.Α 
 
• Το θέµα υπ'αριθ. 9, διότι η καταληκτική ηµεροµηνία λήψης της σχετικής απόφασης για τη 
ρύθµιση οφειλών σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4257/2014 είναι η 11η Ιουνίου 2014  
 
• Το θέµα υπ'αριθ. 10, προκειµένου οι διατάξεις του άρθρου 50 Ν. 4257/2014 να τύχουν 
άµεσης εφαρµογής στο ∆ήµο Καρδίτσας. Η χρήση της δυνατότητας του ανωτέρω άρθρου για 
τµηµατική καταβολή του τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου διευκολύνει τους 
υπόχρεους καταστηµατάρχες, οι περισσότεροι από τους οποίους αντιµετωπίζουν πρόβληµα 
ρευστότητας και θα έχει ως αποτέλεσµα την άµεση εισροή σηµαντικών ποσών στο ταµείο 
του ∆ήµου Καρδίτσας. 
 
• Τα θέµατα υπ'αριθ. 11, 12, 21 και 23, διότι είναι συγχρηµατοδοτούµενα και δεν κωλύεται 
η συζήτησή τους 
 
• Το θέµα υπ'αριθ. 13, διότι στη συγκεκριµένη περιοχή, η οποία είναι δύσβατη και βρίσκεται 
εντός οικισµού της Τ.Κ. Νεράιδας υπάρχει πλήρης έλλειψη φωτισµού  
 
• Το θέµα υπ'αριθ. 14, διότι είναι αναγκαίο να γίνουν οι προβλεπόµενες εργασίες και 
προµήθειες για τη λειτουργία της υπηρεσίας 
 
• Τα θέµατα υπ'αριθ. 15, 16, 17, 18 και 19, διότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 40 
“Πειθαρχικές ευθύνες διοικητικών οργάνων” παρ. 2, εδ. γ Ν. 3669/2008: “Ιδίως αποτελούν 
πειθαρχικές παραβάσεις ..... γ) για τον προϊστάµενο και τα όργανα της προϊσταµένης αρχής 
η παράλειψη έγκαιρης έγκρισης των ανακεφαλαιωτικών πινάκων και των πρωτοκόλλων 
προσωρινής και οριστικής παραλαβής, η χορήγηση παράτασης προθεσµίας χωρίς να 
υφίστανται οι νόµιµες προϋποθέσεις και η παράλειψη έκδοσης απόφασης σε ένσταση του 
αναδόχου κατά απόφασης κήρυξης έκπτωσης εντός της δίµηνης προθεσµίας της 
παραγράφου 8 του άρθρου 62 του παρόντος”    
 
• Το θέµα υπ'αριθ. 20, διότι ο ορισµός επιτροπών παραλαβής έργων αποτελεί πλέον 
αρµοδιότητα του δηµοτικού συµβουλίου σύµφωνα µε το άρθρο 16 Π.∆ 171/87, όπως 
αναδιατυπώθηκε µε το άρθρο 61 Ν. 4257/2014 και ισχύει και ως εκ τούτου ο ορισµός των 
επιτροπών θα πρέπει να γίνει χωρίς καθυστέρηση προκειµένου να ακολουθήσει η έγκαιρη 
παραλαβή των έργων προς αποφυγήν των κατά το άρθρο 40  Ν. 3669/2008 πειθαρχικών 
ευθυνών διοικητικών οργάνων 
 
• Το θέµα υπ'αριθ. 22, διότι αποτελεί εκτέλεση του εγκεκριµένου Τεχνικού Προγράµµατος 
 



  

 

• Το θέµα υπ'αριθ. 24, διότι σύµφωνα µε το υπ'αριθ. πρωτ. 21901/29-5-2014 έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών οι παρεµβάσεις σε παιδικές χαρές κρίνονται αναγκαίες αφού 
άπτονται της ασφάλειας των παιδιών – χρηστών των παιδικών χαρών και ως εκ τούτου τα 
δηµοτικά συµβούλια µπορούν να αποφασίζουν για την πραγµατοποίηση δαπανών κατά 
παρέκκλιση των οριζοµένων στο άρθρο 65 παρ. 5 Ν. 3852/2010 για λόγους δηµοσίου 
συµφέροντος σε συνδυασµό µε την υπ'αριθµ. 18239/2014 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών που θέτει ως καταληκτική ηµεροµηνία την 30-6-2014  
 
• Τα θέµατα υπ'αριθ. 25, 27 και 29 για την άµεση τακτοποίησή τους 
 
• Το θέµα υπ'αριθ. 26, διότι αφορά συγχρηµατοδοτούµενο έργο και ως εκ τούτου δεν 
κωλύεται η συζήτησή του και επιπλέον διότι η έγκαιρη οριστική παραλαβή του θα οδηγήσει 
σε αποφυγή των κατά το άρθρο 40  Ν. 3669/2008 πειθαρχικών ευθυνών διοικητικών 
οργάνων 
 
• Το θέµα υπ'αριθ. 28, διότι η υλοτόµηση καυσοξύλων προς εµπορία αποτελεί διαδικασία, η 
οποία είναι χρονοβόρα και πραγµατοποιείται κατά τους θερινούς µήνες. Τυχόν καθυστέρησή 
της θα οδηγήσει σε σηµαντική απώλεια εσόδων για την Τοπική Κοινότητα Απιδιάς και το 
∆ήµο Καρδίτσας  
 
• Το θέµα υπ'αριθ. 30, προκειµένου να ολοκληρωθεί άµεσα η χωροθέτηση και τοποθέτηση 
των ποδηλατοστασίων, η οποία θα συντελέσει τα µέγιστα στην επίλυση του προβλήµατος 
της άναρχης εναπόθεσης των ποδηλάτων ιδιαίτερα σε κεντρικά σηµεία της πόλης 
 
• Τα θέµατα υπ'αριθ. 31 και 68, προκειµένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία αδειοδότησης, 
ώστε η επιχείρηση (κτηνοτροφική µονάδα) να λειτουργήσει το συντοµότερο δυνατόν προς 
αποφυγήν οικονοµικής ζηµίας των δηµοτών - επιχειρηµατιών 
 
• Τα θέµατα υπ'αριθ. 32, 33 και 34, διότι αποτελούν θέµατα δηµοσίου συµφέροντος και ως 
εκ τούτου χρήζουν άµεσης αντιµετώπισης και επίλυσης  
 
• Το θέµα υπ'αριθ. 35, προκειµένου να αποφευχθεί η επιβάρυνση των οφειλετών µε 
διπλάσια προσαύξηση – τόκο εκπρόθεσµης καταβολής. Και τούτο, διότι λόγω 
µηχανογραφικής ρύθµισης στην ηλεκτρονική εφαρµογή που υποστηρίζει τις µισθώσεις και 
που δεν µπορεί να παραµετροποιηθεί, στις περιπτώσεις που κάποια µίσθωση έχει συναφθεί 
στο µέσο του µήνα, οπότε και λήγει αντίστοιχα στο µέσον αυτού, λαµβάνει δύο 
προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής   
 
• Τα θέµατα υπ'αριθ. 36 και 37, διότι η ολοκλήρωση της κατά νόµο διαδικασίας µείωσης του 
µισθώµατος θα συµβάλει στην ελάφρυνση των οικονοµικών βαρών των ενδιαφεροµένων 
δηµοτών, δεδοµένης και της επικρατούσας οικονοµικής κρίσης    
 
• Το θέµα υπ'αριθ. 38, διότι, εφόσον η τακτοποίηση της µεταβίβασης ολοκληρωθεί µέχρι το 
τέλος τρέχοντος µήνα, ο ενδιαφερόµενος θα ενταχθεί σε χρηµατοδοτικό πρόγραµµα του 
ΟΑΕ∆ 
 
• Το θέµα υπ'αριθ. 39 για άµεση είσπραξη χρηµάτων και ταµειακή τακτοποίηση 
 
• Τα θέµατα υπ'αριθ. 40 έως και 65 αφορούν διαγραφές ποσών, οι οποίες θα πρέπει άµεσα 
να τακτοποιηθούν λογιστικά, ώστε στη συνέχεια (και αφού διευκρινιστεί το ακριβές ποσό της 
οφειλής για καθέναν από τους υποχρέους) να υποβάλλουν οι ενδιαφερόµενοι αίτηση για 
ρύθµιση και εξόφληση οφειλών από πάσης φύσεως δηµοτικά τέλη, φόρους, εισφορές κλπ 
στο πλαίσιο του άρθρου 51 Ν. 4257/2014 



  

 

 
• Το θέµα υπ'αριθ. 66 για την άµεση λογιστική και οικονοµική τακτοποίησή του 
• Το θέµα υπ'αριθ. 67, διότι η χορήγηση αποζηµίωσης σε συνταξιοδοτηθέντα υπάλληλο 
αποτελεί νόµιµη υποχρέωση του ∆ήµου και συνέπεια της διαδικασίας συνταξιοδότησης και 
ως εκ τούτου δεν κωλύεται η συζήτησή του 
 
• Το θέµα υπ'αριθ. 69, διότι ο διαγωνισµός λιπαντικών που διενεργήθηκε από την υπηρεσία 
στις 21/02/2014  κρίθηκε από την επιτροπή διεξαγωγής ότι ήταν ατελέσφορος. Προκειµένου 
να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες του δήµου για την συγκεκριµένη προµήθεια για το υπόλοιπο 
της χρονιάς, πρέπει να ληφθεί η απόφαση από το σώµα ότι µε απόφαση δήµαρχου και µε τη 
διαδικασία της ανάθεσης (ο προϋπολογισµός λιπαντικών είναι πλέον µόνο 15.000,00€) θα 
µπορεί η υπηρεσία να προβεί σε αυτή την προµήθεια.  
 
• Το θέµα υπ'αριθ. 70, διότι πρόκειται για το σκέλος των αναθέσεων υπηρεσιών και 
προµηθειών που γίνονται µε απόφαση δήµαρχου. Έχουν προγραµµατιστεί για την καλύτερη 
λειτουργία του δήµου προµήθειες  και υπηρεσίες που δεν µπορούν να γίνουν αργότερα. 
 
• Το θέµα υπ'αριθ. 71, διότι στο Υπουργείο Εσωτερικών λειτουργεί ο κόµβος 
διαλειτουργικότητας. Κάθε µήνα γίνεται ενηµέρωση του µητρώου δεσµεύσεων µε τις οφειλές 
του ∆ήµου. Τιµολόγια που έρχονται σε γνώση της υπηρεσίας πρέπει να τακτοποιούνται 
λογιστικά το συντοµότερο δυνατό. 
 
• Το θέµα υπ'αριθ. 72, διότι έγιναν εργασίες συντήρησης σε πόρτες του κληροδοτήµατος και 
µε την τοποθέτηση των νέων θυρών και την εξαγωγή των παλιών ξύλινων κουφωµάτων 
πρέπει να κλείσουν τα κενά που δηµιουργήθηκαν πάνω από τις πόρτες, διότι υπάρχει 
κίνδυνος για την περιουσία του κληροδοτήµατος. 
 
• Το θέµα υπ'αριθ. 73, διότι την είσπραξη των κοινοχρήστων έχει αναλάβει διαχειριστική 
εταιρεία, η οποία σε τακτά διαστήµατα προβαίνει στις ανάλογες  ειδοποιήσεις και οχλήσεις 
για την καταβολή αυτών. Ήδη έχουν πληρωθεί τα κοινόχρηστα των πρώτων µηνών του 
έτους και εκκρεµούν των τελευταίων µηνών. Μη απόδοση των κοινοχρήστων ή 
καθυστέρηση δηµιουργεί πρόβληµα στην εύρυθµη λειτουργία της οικοδοµής µε εύλογα 
παράπονα από τους συνιδιοκτήτες. 
 
Β. Επί της έγκρισης συζήτησης θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης 
 
α) Την εισήγηση της κ. προέδρου, η οποία ανέφερε ότι τίθενται προς συζήτηση δύο (2)  
θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης, τα οποία είναι:  
 
1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε αξιολόγηση των υπαλλήλων του ∆ήµου 
Καρδίτσας σύµφωνα µε τις διατάξεις του κεφαλαίου Γ' του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014) 
 

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε έγκριση συνδροµής του ∆ήµου Καρδίτσας σε 
εφηµερίδες για το Β΄ εξάµηνο 2014 
 
Τα παραπάνω θέµατα κρίνεται απαραίτητο να συζητηθούν σήµερα για τους εξής λόγους: 
 
• Το πρώτο, διότι σύµφωνα µε τον Ν. 4250/2014 η 30η Ιουνίου τρέχοντος έτους είναι η 
καταληκτική ηµεροµηνία αποστολής στοιχείων από τους ∆ηµάρχους προς το Υπουργείο 
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης για τον επιµερισµό ποσοστών 
αξιολόγησης ανά κλίµακα βαθµολόγησης επί του συνόλου των υπαλλήλων κάθε ∆ήµου και 
την κατάταξή τους σε τρεις κατηγορίες:  



  

 

α) σε άριστους (ποσοστό 25%), β) σε ικανούς (ποσοστό έως 60%) και γ) σε ανεπαρκείς 
(ποσοστό τουλάχιστον 15%). 
Το θέµα συζητείται µετά από αίτηµα του Συλλόγου Εργαζοµένων ΟΤΑ Ν. Καρδίτσας και είναι 
µεγάλης πολιτικής και κοινωνικής σηµασίας  
 
• Το δεύτερο, διότι ήδη διανύουµε το δεύτερο εξάµηνο του έτους και η λήψη της σχετικής 
απόφασης θα πρέπει να ληφθεί χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση για λογιστικούς λόγους 
 
β) Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 95 Ν. 3463/2006. 
 

αποφάσισε οµόφωνα 
 

1. Εγκρίνει τη συζήτηση εβδοµήντα τριών (73) θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, τα οποία 
θεωρεί ως κατεπείγοντα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 5 Ν. 3852/2010, 
όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 άρθρου 1 Ν. 4257/2014 και ισχύει & 
 
2. Εγκρίνει τη συζήτηση δύο (2) θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης, τα οποία θεωρεί ως 
κατεπείγοντα σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 95 Ν. 3463/2006  
 
για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
κ. Αλεξάνδρας Νασιάκου 
 
 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 259/2014 
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 

 

 


