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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 9η του µήνα Σεπτεµβρίου  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. 382/2014 
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 30/7/2014. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 382 

  

Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
15/30-7-2014 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

             
     Αριθµ.Πρωτ.: 22214/10-9-2014  

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ 

 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΚΙΝΟΣ 

 

                                                          ΘΕΜΑ 

    Έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής της εταιρείας “∆ιαµαντής Μασούτης 
Α.Ε Σούπερ Μάρκετ” από καταληφθείσα δηµοτική έκταση 

  
Στην Καρδίτσα σήµερα την 30η του µηνός Ιουλίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 

19.30', στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 18940/25-7-2014 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) Αγραφιώτου Ελένη  15) Βερίλλης ∆οµήνικος 1) Αρβανιτάκου Σοφία 

2) Αναστασίου Απόστολος  16) Γεννάδιος Ιωάννης 2) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος 

3) Γούλας Σωτήριος  17) Ντούρλιας ∆ηµήτριος 3) Κατσιαβάρας Θωµάς 

4) Ζορµπάς Ιωάννης  18) Τσίπρας Εµµανουήλ 4) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος 

5) Καραγιάννης Νικόλαος  19) Γιοβάνης Γεώργιος 5) Νασιάκου Αλεξάνδρα  

6) Κωτούλας Φίλιππος  20) Παπαδηµητρίου Φώτιος 6) Παπαγεωργίου Σταύρος 

7) Μαρκινός Αθανάσιος  21) Αρχοντής ∆ηµήτριος 7) Καρκαλέτση Θεοδώρα 

8) Μουζιούρας Νικόλαος  22) Τσαντήλας Βασίλειος 8) Ντελής Ιωάννης 

9) Μπατζιάκας Βασίλειος   9) Σουφλάκος Βασίλειος 

10) Μπουραζάνης Αθανάσιος   10) Μακροστέργιος Αθανάσιος 

11) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος   11) Χάρµπας Θωµάς 

12) Σούφλα Ουρανία   Αν και κλήθηκαν νόµιµα 

13) Τσιούκης Λάµπρος    

14) Χλαπάνας Ηλίας    
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33 

µελών, παρόντες ήταν 22), 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.  

Προεδρεύοντος του δηµοτικού συµβούλου κ. Αθανασίου Μαρκινού σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 

2 άρθρου 69 Ν. 3852/2010. 

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

Α. Πριν από την έναρξη της συζήτησης του θέµατος ο προεδρεύων του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου ανέφερε ότι το θέµα συζητείται ως κατεπείγον, διότι στο πλαίσιο ένταξης του 
έργου “Αποκατάσταση του διατηρητέου κτιριακού συγκροτήµατος της Παλιάς Ηλεκτρικής 
Καρδίτσας” σε χρηµατοδοτικό πλαίσιο, προκύπτει η ανάγκη άµεσης απόδοσης στο ∆ήµο 
Καρδίτσας του τµήµατος του οικοπέδου που έχει καταλάβει η εταιρεία “∆ιαµαντής Μασούτης 
Α.Ε Σούπερ Μάρκετ” 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε τον κ. Προεδρεύοντα και είδε 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” 

αποφάσισε οµόφωνα 
 

Εγκρίνει τη συζήτηση του θέµατος “Έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής της 
εταιρείας “∆ιαµαντής Μασούτης Α.Ε Σούπερ Μάρκετ” από καταληφθείσα δηµοτική έκταση” 
το οποίο θεωρεί ως κατεπείγον, σύµφωνα µε όσα παραπάνω εκτέθηκαν. 

 
Β. Στη συνέχεια το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

 
1. Την εισήγηση της αν. προϊσταµένης τµήµατος Προγραµµατισµού Λ. Παρθένη, η οποία έχει 
ως εξής: 
         
““ΟΟ  ∆∆ήήµµοοςς  ΚΚααρρδδίίττσσααςς  έέχχεειι  σσττηηνν  ιιδδιιοοκκττηησσίίαα  ττοουυ  ααππόό  χχρρηησσιικκττηησσίίαα,,  ττοο  οοιικκόόππεεδδοο  ττοουυ  ππααλλιιοούύ  
ΗΗλλεεκκττρριικκοούύ  ΕΕρργγοοσστταασσίίοουυ  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττηηνν  ααππόόφφαασσηη  11//2288..44..11996600  ττηηςς  ππρρωωττοοββάάθθµµιιααςς  
εεππιιττρροοππήήςς  κκααττααρρττίίσσεεωωςς  ττοουυ  ΚΚττηηµµααττοολλοογγίίοουυ  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΚΚααρρδδίίττσσααςς..  
ΤΤοο  οοιικκόόππεεδδοο  σσυυννοορρεεύύεειι  ∆∆υυττιικκάά  µµεε  ααύύλλαακκαα  πποουυ  ααπποοττεελλεείί  ∆∆ηηµµοοττιικκήή  έέκκτταασσηη  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττηηνν  
ααππόόφφαασσηη  11//2233..1100..11995588  ττηηςς  ππρρωωττοοββάάθθµµιιααςς  εεππιιττρροοππήήςς  κκααττααρρττίίσσεεωωςς  ττοουυ  ΚΚττηηµµααττοολλοογγίίοουυ  ττοουυ  
∆∆ήήµµοουυ  ΚΚααρρδδίίττσσααςς..  ΟΟ  ααύύλλαακκααςς  σσυυννοορρεεύύεειι  δδυυττιικκάά  µµεε  οοιικκόόππεεδδοο  ιιδδιιοοκκττηησσίίααςς  ΣΣττέέλλιιοουυ  ΑΑλλλλααµµααννήή..  
  
ΜΜεε  ττηηνν  υυππ΄́ααρριιθθµµ..  44//11997711  ππρράάξξηη  τταακκττοοπποοίίηησσηηςς,,  ππρροοσσκκύύρρωωσσηηςς  κκααιι  ααννααλλοογγιισσµµοούύ  ααπποοζζηηµµίίωωσσηηςς  
ττοο  οοιικκόόππεεδδοο  ττοουυ  ΗΗλλεεκκττρριικκοούύ  εερργγοοσστταασσίίοουυ  ααπποοκκττάά  ττηηνν  ττεελλιικκήή  ττοουυ  µµοορρφφήή  µµεε  ββάάσσηη  ττηηνν  οοπποοίίαα  οο  
ααύύλλαακκααςς  ααπποοττεελλεείί  ττµµήήµµαα  ττοουυ  οοιικκοοππέέδδοουυ..  
  
ΤΤοο  11998833  εεκκδδόόθθηηκκεε  οοιικκοοδδοοµµιικκήή  άάδδεειιαα  µµεε  ααρριιθθµµόό  558899//11998833  ααππόό  ττηηνν  ΠΠοολλεεοοδδοοµµίίαα  ττηηςς  
ΝΝοοµµααρρχχίίααςς  ΚΚααρρδδίίττσσααςς  γγιιαα  ττηηνν  ααννέέγγεερρσσηη  ««ΛΛυυόόµµεεννηηςς  ΣΣιιδδηηρράάςς  ΜΜοοννοορρόόφφοουυ  οοιικκοοδδοοµµήήςς  ττοουυ  
ΠΠρροοµµηηθθεευυττιικκοούύ  κκααιι  ΚΚααττααννααλλωωττιικκοούύ  ΣΣυυννεεττααιιρριισσµµοούύ  ΚΚααρρδδίίττσσααςς»»..  ΜΜεε  ββάάσσηη  ττηηνν  άάδδεειιαα  ααυυττήή  ηη  
ααννέέγγεερρσσηη  ττοουυ  κκττίίσσµµααττοοςς  γγίίννεεττααιι  σσεε  οοιικκόόππεεδδοο  πποουυ  σσυυµµππεερριιλλααµµββάάννεειι  κκααιι  ττοο  ∆∆ηηµµοοττιικκόό  ααύύλλαακκαα..  
ΗΗ  ΠΠοολλεεοοδδοοµµίίαα  πποουυ  υυππάάγγοονντταανν  σσττοο  ΥΥΠΠΕΕΧΧΩΩ∆∆ΕΕ,,  σσεε  οοιικκόόππεεδδαα  άάρρττιιαα  κκααττάά  ττοονν  κκααννόόνναα  ((µµεε  
ππρρόόσσωωπποο  µµεεγγααλλύύττεερροο  ττωωνν  77,,0000  µµ..  κκααιι  εεµµββααδδόό  µµεεγγααλλύύττεερροο  ττωωνν  110000  ττ..µµ..))  πποουυ  ίίσσχχυυεε  σσττηηνν  
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ππεερριιοοχχήή  ττοο  11998833  δδεενν  έέλλεεγγχχεε  ττίίττλλοουυςς..  ΤΤυυχχόόνν  εεδδααφφιικκέέςς  δδιιααφφοορρέέςς  µµεεττααξξύύ  ττωωνν  ιιδδιιοοκκττηηττώώνν,,  
εεππιιλλύύοονντταανν  σστταα  δδιικκαασσττήήρριιαα..  ΣΣττοο  ττµµήήµµαα  ττοουυ  κκττιιρρίίοουυ  πποουυ  ββρρίίσσκκεεττααιι  ππάάννωω  ααππόό  ττοονν  ααύύλλαακκαα  ηη  
οοιικκοοδδοοµµιικκήή  άάδδεειιαα  ππρροοββλλέέππεειι  ((κκααιι  έέττσσιι  υυλλοοπποοιιήήθθηηκκεε))  δδίίοοδδοο  ααυυττοοκκίίννηηττωωνν  γγιιαα  ττιιςς  θθέέσσεειιςς  
σσττάάθθµµεευυσσηηςς  πποουυ  εεµµφφααννίίζζοοννττααιι  σσττοονν  αακκάάλλυυππττοο  χχώώρροο..  
  
ΤΤοο  22000044  έέγγιινναανν  εερργγαασσίίεεςς  σσττοο  εενν  λλόόγγωω  κκττίίρριιοο  πποουυ  ααφφοορροούύσσαανν  σσττηηνν  κκααττάάρργγηησσηη  ττηηςς  δδιιόόδδοουυ  
ααυυττοοκκιιννήήττωωνν  κκααιι  εεννσσωωµµάάττωωσσήή  ττηηςς  σσττοο  κκααττάάσσττηηµµαα  ««ΓΓΙΙΓΓΑΑΣΣ  ΜΜΑΑΡΡΚΚΕΕΤΤ  ΑΑΕΕΒΒΕΕ»»  πποουυ  λλεειιττοουυρργγοούύσσεε  
εεκκεείί..  
ΜΜεε  ααφφοορρµµήή  ττιιςς  εερργγαασσίίεεςς  ααυυττέέςς,,  δδιιααππιισσττώώθθηηκκεε  ααππόό  ττηηνν  ΥΥππηηρρεεσσίίαα  ττηηςς  ΠΠοολλεεοοδδοοµµίίααςς  όόττιι  σσττηηνν  
άάδδεειιαα  ττοουυ  11998833  σσυυµµππεερριιλλααµµββάάννεεττααιι  κκααιι  οο  ααύύλλαακκααςς    κκααιι  ααππεεσσττάάλληη  έέγγγγρρααφφοο  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  
ΚΚααρρδδίίττσσααςς  ππρροοςς  ττοονν  ιιδδιιοοκκττήήττηη  ττοουυ  κκαατταασσττήήµµααττοοςς  ΣΣ//ΜΜ  ««ΈΈννωωσσηη  ΠΠααννττοοππωωλλώώνν»»  γγιιαα  ““ττηηνν  
κκααθθααίίρρεεσσηη  ττοουυ  ττµµήήµµααττοοςς  ττοουυ  κκττιιρρίίοουυ  πποουυ  κκαατταασσκκεευυάάσσττηηκκεε  ππάάννωω  σσττοονν  ααυυλλαακκάά  κκααιι  ττηηνν  
ααππόόδδοοσσήή  ττοουυ  σσττοο  ∆∆ήήµµοο  όόπποουυ  ααννήήκκεειι””  ((ααρρ..  ππρρωωττ..  11664499//2200..22..22000044))..  
  
ΤΤοο  22000088  ηη  ΠΠοολλεεοοδδοοµµίίαα  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΚΚααρρδδίίττσσααςς  µµεεττάά  ααππόό  ααυυττοοψψίίαα  δδιιααππίίσσττωωσσεε  ππααρράάννοοµµηη  
κκααττάάλληηψψηη  118888,,1155  µµ22  κκααιι  κκααλλεείί  εεκκ  ννέέοουυ  ττοονν  ιιδδιιοοκκττήήττηη  νναα  ααπποοδδώώσσεειι  σσττοο  ∆∆ήήµµοο  ΚΚααρρδδίίττσσααςς  ττοο  
κκααττααλληηφφθθέένν  ττµµήήµµαα  ττοουυ  οοιικκοοππέέδδοουυ  µµεε  έέγγγγρρααφφοο  µµεε  ααρρ..  ππρρωωττ..660066//33..44..22000088..  
  
ΤΤοο  22000099  µµεε  ττοο  υυππ΄́ααρριιθθµµ..  1144995566//1100..33..22000099  σσυυµµββόόλλααιιοο,,  ττοο  οοιικκόόππεεδδοο  µµααζζίί  µµεε  ττιιςς  κκττιιρριιαακκέέςς  
εεγγκκαατταασσττάάσσεειιςς  κκααιι  ττηηνν  εεππιιχχεείίρρηησσηη  ττοουυ  ΣΣοούύππεερρ  ΜΜάάρρκκεεττ  µµεεττααββιιββάάζζοοννττααιι  λλόόγγωω  ππωωλλήήσσεεωωςς,,  σσττηη  
εεττααιιρρίίαα  ««∆∆ιιααµµααννττήήςς  ΜΜαασσοούύττηηςς  ΑΑ..ΕΕ..»»..  ΜΜεε  ββάάσσηη  ττοο  σσυυµµββόόλλααιιοο  ααυυττόό  οο  ∆∆ιιααµµααννττήήςς  ΜΜαασσοούύττηηςς  
σσυυννοορρεεύύεειι  ΒΒόόρρεειιαα  µµεε  οοδδόό  ΑΑββέέρρωωφφ  σσεε  µµήήκκοοςς  2255,,2255  µµ..  δδηηλλααδδήή  ααγγόόρραασσεε  ττοο  οοιικκόόππεεδδοο  χχωωρρίίςς  ττοονν  
∆∆ηηµµοοττιικκόό  ααύύλλαακκαα  
  
ΤΤοο  22001111  οο  ∆∆ήήµµοοςς  ΚΚααρρδδίίττσσααςς  µµεε  ννέέοο  έέγγγγρρααφφοο  ((ααρρ..  ππρρωωττ..  119944//2222..88..22001111))  εεππααννέέρρχχεεττααιι  µµεε  
ααφφοορρµµήή  µµεελλέέττηη  πποουυ  εεκκπποοννεείίττααιι  γγιιαα  ττηηνν  ααννέέγγεερρσσηη  ΠΠοολλιιττιισσττιικκοούύ  ΚΚέέννττρροουυ  σσττηη  θθέέσσηη  ττοουυ  
ΠΠααλλααιιοούύ  ΗΗλλεεκκττρριικκοούύ  ΕΕρργγοοσστταασσίίοουυ  κκααιι  ζζηηττάάεειι  ααππόό  ττοο  ττηηνν  εεττααιιρρίίαα  ««∆∆ιιααµµααννττήήςς  ΜΜαασσοούύττηηςς  ΑΑ..ΕΕ..»»  
ττηηνν  εελλεευυθθέέρρωωσσηη  ττοουυ  οοιικκοοππέέδδοουυ  κκααιι  ττηηνν  έέγγγγρρααφφηη  δδέέσσµµεευυσσήή  ττηηςς  γγιι΄́ααυυττόό  ππρροοκκεειιµµέέννοουυ  νναα  
ααπποοφφεευυχχθθοούύνν  ππεερρααιιττέέρρωω  ννοοµµιικκέέςς  κκααιι  δδιιοοιικκηηττιικκέέςς  εεννέέρργγεειιεεςς..  
  
ΣΣεε  όόλλαα  τταα  ααννωωττέέρρωω  έέγγγγρρααφφαα  οο  ιιδδιιοοκκττήήττηηςς  ττοουυ  οοιικκοοππέέδδοουυ  κκααιι  ττοουυ  ΣΣοούύππεερρ  ΜΜάάρρκκεεττ  δδεενν  
ααννττααπποοκκρρίίθθηηκκεε  µµεε  οοπποοιιοοννδδήήπποοττεε  ττρρόόπποο..  
  
ΣΣηηµµεειιώώννοουυµµεε  όόττιι  κκααττάά  ττηηνν  κκααττάάρρττιισσηη  ττοουυ  ΚΚττηηµµααττοολλοογγίίοουυ  ΚΚααρρδδίίττσσααςς  ηη  εεττααιιρρίίαα  ««∆∆ιιααµµααννττήήςς  
ΜΜαασσοούύττηηςς  ΑΑ..ΕΕ..»»  δδεενν  έέκκααννεε  δδήήλλωωσσηη  γγιιαα  ττοο  ττµµήήµµαα  ττοουυ  οοιικκοοππέέδδοουυ  πποουυ  κκααττααππααττήήθθηηκκεε,,  όόππωωςς  
ππρροοκκύύππττεειι  ααππόό  ττοο  ααννττίίγγρρααφφοο  ττηηςς  δδήήλλωωσσηηςς  ττοουυ  ΕΕθθννιικκοούύ  ΚΚττηηµµααττοολλοογγίίοουυ..  
ΑΑννττιιθθέέττωωςς  οο  ∆∆ήήµµοοςς  ΚΚααρρδδίίττσσααςς  σσυυµµππεερριιέέλλααββεε  σσττηη  δδήήλλωωσσηη  ττοουυ  σσττοο  ΚΚττηηµµααττοολλόόγγιιοο  ττοονν  
∆∆ηηµµοοττιικκόό  ααύύλλαακκαα..  
  
ΣΣύύµµφφωωνναα  µµεε  ττεελλεευυττααίίαα  ααπποοττύύππωωσσηη  ττοουυ  κκ..  ΒΒάάιιοουυ  ΕΕλλεευυθθεερρίίοουυ  ΠΠρροοϊϊσσττααµµέέννοουυ  ττηηςς  ∆∆//ννσσηηςς  
ΤΤεεχχννιικκώώνν  ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΚΚααρρδδίίττσσααςς  ττοο  κκααττααλληηφφθθέένν  ττµµήήµµαα  ττοουυ  οοιικκοοππέέδδοουυ  εείίννααιι  
220088,,3366  ττ..µµ..  
ΕΕππιιππλλέέοονν  κκααττααλλααµµββάάννεειι  χχωωρρίίςς  έέγγκκρριισσηη  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ττοονν  αακκάάλλυυππττοο  χχώώρροο  ττοουυ  οοιικκοοππέέδδοουυ  ττηηςς  
ΠΠααλλααιιάάςς  ΗΗλλεεκκττρριικκήήςς,,  σσττοονν  οοπποοίίοο  έέχχοουυνν  γγίίννεειι  δδιιάάφφοορρεεςς  κκαατταασσκκεευυέέςς  γγιιαα  ττηηνν  ααπποοθθήήκκεευυσσηη  
ππρροοϊϊόόννττωωνν  ττοουυ  ΣΣ//ΜΜ  εεµµββααδδοούύ  2299,,7777  ττ..µµ..,,  κκαατταασσκκεευυήή  ττοοίίχχοουυ  ααππόό  ππάάννεελλ  σστταα  όόρριιαα  ττοουυ  κκττιιρρίίοουυ  
ττοουυ  ΗΗλλεεκκττρριικκοούύ  ΕΕρργγοοσστταασσίίοουυ,,  κκααθθώώςς  κκααιι  σσττέέγγαασσττρροο  σσεε  εείίσσοοδδοο  πποουυ  δδιιααννοοίίχχθθηηκκεε  σσττοο  ΣΣ//ΜΜ  
ππρροοςς  ττοονν  αακκάάλλυυππττοο  χχώώρροο  ττοουυ  οοιικκοοππέέδδοουυ  ττηηςς  ΗΗλλεεκκττρριικκήήςς  ((σσυυννηηµµµµέέννοο  ττοοπποογγρρααφφιικκόό  
δδιιάάγγρρααµµµµαα  κκααιι  φφωωττοογγρρααφφίίεεςς))..  
  
ΚΚααττόόππιινν  ττωωνν  ααννωωττέέρρωω  εειισσηηγγοούύµµαασσττεε  
Την λήψη απόφασης για την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά της εταιρείας 
«∆ιαµαντής Μασούτης Α.Ε.» από τα ανωτέρω καταληφθέντα τµήµατα του οικοπέδου της 
Παλαιάς Ηλεκτρικής ιδιοκτησίας ∆ήµου Καρδίτσας”. 
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22..  ΤΤοο  ααππόό  ααππόό  ΙΙοούύλλιιοο  22001144  ττοοπποογγρρααφφιικκόό  δδιιάάγγρρααµµµµαα  ττοουυ  σσυυννττάάξξααννττοοςς  ττοοπποογγρράάφφοουυ  
µµηηχχααννιικκοούύ  κκααιι  ππρροοϊϊσσττααµµέέννοουυ  ∆∆ιιεεύύθθυυννσσηηςς  ΤΤεεχχννιικκώώνν  ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΚΚααρρδδίίττσσααςς  ΒΒάάιιοουυ  
ΕΕλλεευυθθεερρίίοουυ,,  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττοο  οοπποοίίοο  ττοο  σσυυννοολλιικκόό  εεµµββααδδόόνν  ττηηςς  κκααττααλληηφφθθεείίσσααςς  έέκκτταασσηηςς  
ααννέέρρχχεεττααιι  σσεε    223388,,1133  ττ..µµ  κκααιι  ααννααλλυυττιικκάά::  
α) Τµήµα εµβαδού 208,36 τ.µ µε στοιχεία ∆7-∆8-∆9-∆10-∆11-∆12-∆13-∆14-∆15-Θ-Ι-Κ-Λ-
Μ-Ν-∆7, το οποίο αποτελεί δοµηµένη έκταση µε µεταλλικό φέροντα οργανισµό που 
κατασκευάστηκε µε την υπ'αριθµ. 589/1983 οικοδοµική άδεια 
ββ))  ΤΤµµήήµµαα  εεµµββααδδοούύ  2299,,7777  ττ..µµ  µµεε  σσττοοιιχχεείίαα  ∆∆11--∆∆22--∆∆33--∆∆44--∆∆55--∆∆66--∆∆11,,  σσττοο  οοπποοίίοο  υυππάάρρχχεειι  
ππρρόόχχεειιρρηη  σσιιδδηηρράά  κκαατταασσκκεευυήή  ααππόό  ππλλέέγγµµαα  γγιιαα  ττηηνν  ααπποοθθήήκκεευυσσηη  ππρροοϊϊόόννττωωνν  ττοουυ  κκαατταασσττήήµµααττοοςς  
  
33..  ΤΤοο  ππρραακκττιικκόό  υυππ''ααρριιθθµµ..  55331122//2255--77--22001144  σσυυννεεδδρρίίαασσηηςς  ττοουυ  ∆∆ιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ  ττηηςς  
εεττααιιρρεείίααςς  ««∆∆ιιααµµααννττήήςς  ΜΜαασσοούύττηηςς  ΑΑ..ΕΕ..  ΣΣοούύππεερρ  ΜΜάάρρκκεεττ»»,,  ττοο  ππεερριιεεχχόόµµεεννοο  ττοουυ  οοπποοίίοουυ  
κκααττααχχωωρρήήθθηηκκεε  σστταα  ππρραακκττιικκάά  ττηηςς  σσυυννεεδδρρίίαασσηηςς  κκααιι  έέχχεειι  ωωςς  εεξξήήςς::  
  

““ΘΘΕΕΜΜΑΑ::  ΠΠΑΑΡΡΟΟΧΧΗΗ  ΕΕΞΞΟΟΥΥΣΣΙΙΟΟ∆∆ΟΟΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ  
ΛΛααββώώνν  ττοο  λλόόγγοο  οο  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  εεννηηµµεερρώώννεειι  τταα  µµέέλληη  όόττιι  ττηηνν  ΤΤεεττάάρρττηη  3300//0077//22001144  κκααιι  ώώρραα  1199..3300  
µµ..µµ  θθαα  ππρρααγγµµααττοοπποοιιηηθθεείί  τταακκττιικκήή  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  ττοουυ  ∆∆ηηµµοοττιικκοούύ  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ  ΚΚααρρδδίίττσσααςς,,  σσττηηνν  
οοπποοίίαα  θθαα  σσυυζζηηττηηθθεείί  ωωςς  θθέέµµαα  ηηµµεερρήήσσιιααςς  δδιιάάττααξξηηςς  ((ααρρ..  2277))  ““έέκκδδοοσσηη  ππρρωωττοοκκόόλλλλοουυ  δδιιοοιικκηηττιικκήήςς  
εεππιιττρροοππήήςς””  ττηηςς  εεττααιιρρίίααςς  µµααςς  ααππόό  κκααττααλληηφφθθεείίσσαα  δδηηµµοοττιικκήή  έέκκτταασσηη  εεππίί  ττηηςς  οοδδοούύ  ΑΑββέέρρωωφφ..  
ΠΠρροοσσκκλληηθθήήκκααµµεε  νναα  ππααρραασσττααθθοούύµµεε  σσττηη  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  ααυυττήή  κκααιι  νναα  υυπποοσσττηηρρίίξξοουυµµεε  τταα  
σσυυµµφφέέρροονντταα  ττηηςς  εεττααιιρρίίααςς..  
ΠΠρροοςς  ττοούύττοο  ππρροοττεείίννεειι  νναα  εεξξοουυσσιιοοδδοοττηηθθοούύνν  οοιι  κκ..κκ  ΙΙωωάάννννηηςς  ΣΣυυµµεεωωννίίδδηηςς,,  δδιιεευυθθυυννττήήςς  
ππωωλλήήσσεεωωνν  κκααιι  ΕΕλλεευυθθέέρριιοοςς  ΣΣκκααλλίίδδηηςς,,    δδιιεευυθθυυννττήήςς  ννοοµµιικκήήςς  υυππηηρρεεσσίίααςς,,  ππρροοκκεειιµµέέννοουυ  νναα  
ππααρραασσττοούύνν  σσττηηνν  ππααρρααππάάννωω  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  ήή  σσεε  όόπποοιιαα  ααννααββοολλήή  ττυυχχόόνν  οορριισσττεείί,,  εεννεερργγώώννττααςς  ααππόό  
κκοοιιννοούύ  ήή  οο  κκααθθέέννααςς  χχωωρριισσττάά,,ππρροοςς  υυπποοσσττήήρριιξξηη  ττωωνν  σσυυµµφφεερρόόννττωωνν  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς,,  νναα  
χχεειιρριισσττοούύνν  ττηηνν  υυππόόθθεεσσηη  κκααττάά  ττηηνν  κκρρίίσσηη  ττοουυςς  κκααιι  ιιδδίίωωςς  νναα  υυπποοββάάλλλλοουυνν  τταα  εεππόόµµεενναα  
εεννααλλλλαακκττιικκάά  ααιιττήήµµαατταα,,  τταα  οοπποοίίαα  νναα  ζζηηττήήσσοουυνν  νναα  κκααττααχχωωρρηηθθοούύνν  σσττοο  οοιικκεείίοο  ππρραακκττιικκόό  ττοουυ  
∆∆ήήµµοουυ  ΚΚααρρδδίίττσσααςς..  

11..  ααίίττηηµµαα  ––  δδήήλλωωσσηη  σσυυµµµµόόρρφφωωσσηηςς  ππρροοςς  ττυυχχόόνν  εεκκδδοοθθηησσόόµµεεννοο  ππρρωωττόόκκοολλλλοο  δδιιοοιικκηηττιικκήήςς  
ααπποοββοολλήήςς,,  µµεεττάά  ααππόό  χχοορρήήγγηησσηη  εεύύλλοογγοουυ  χχρρόόννοουυ,,  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  ττρριιώώνν  ((33))  µµηηννώώνν  ααππόό  ττηη  
σσχχεεττιικκήή  εεννηηµµέέρρωωσσηη  ττοουυ  ααρρµµοοδδίίοουυ  οορργγάάννοουυ  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  όόττιι  ππρροοχχωωρρεείί  σσεε  άάµµεεσσηη  χχρρήήσσηη  
ττοουυ  ττµµήήµµααττοοςς,,  σσττοο  οοπποοίίοο  ββρρίίσσκκεεττααιι  κκααιι  λλεειιττοουυρργγεείί  σσήήµµεερραα  ααπποοθθήήκκηη  ττοουυ  κκαατταασσττήήµµααττοοςς  
ττηηςς  εεττααιιρρίίααςς  µµααςς,,  ππεερρίίπποουυ  113300  ττ..µµ  

22..  ααίίττηηµµαα  ααγγοορράάςς  ττοουυ  ππααρρααππάάννωω  υυππόό  11  ααννααφφεερροοµµέέννοουυ  ττµµήήµµααττοοςς  µµεε  ττηηνν  ττήήρρηησσηη  ττωωνν  
ννοοµµίίµµωωνν  δδιιααδδιικκαασσιιώώνν  κκααιι  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεεωωνν,,  έέννααννττιι  δδιικκααίίοουυ  κκααιι  εευυλλόόγγοουυ  ττιιµµήήµµααττοοςς  

33..  ααίίττηηµµαα  σσυυννέέχχιισσηηςς  χχρρήήσσεεώώςς  ττοουυ  µµεε  κκααττααββοολλήή  ααπποοζζηηµµίίωωσσηηςς  χχρρήήσσηηςς,,  ηη  οοπποοίίαα  θθαα  
ππρροοσσδδιιοορριισσττεείί  µµεε  δδίίκκααιιοο,,  εεύύλλοογγοο  κκααιι  ααννττιικκεειιµµεεννιικκόό  ττρρόόπποο  

ΤΤοο  ∆∆..ΣΣ  ααπποοφφαασσίίζζεειι  οοµµόόφφωωνναα  κκααιι  ππααµµψψηηφφεείί  υυππέέρρ  ττηηςς  ππααρρααππάάννωω  ππρρόότταασσηηςς  ττοουυ  ΠΠρροοέέδδρροουυ””..    
  

44..  ΤΤηηνν  ττοοπποοθθέέττηησσηη  ττοουυ  δδιιεευυθθυυννττήή  ττηηςς  ννοοµµιικκήήςς  υυππηηρρεεσσίίααςς  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  ««∆∆ιιααµµααννττήήςς  
ΜΜαασσοούύττηηςς  ΑΑ..ΕΕ..  ΣΣοούύππεερρ  ΜΜάάρρκκεεττ»»  κκ..  ΕΕλλεευυθθεερρίίοουυ  ΣΣκκααλλίίδδηη,,  οο  οοπποοίίοοςς,,  ααφφοούύ  δδήήλλωωσσεε  όόττιι  ηη  
εεττααιιρρεείίαα  δδεενν  ααµµφφιισσββηηττεείί  όόττιι  τταα  κκααττααλληηφφθθέένντταα  ττµµήήµµαατταα  ααννήήκκοουυνν  σσττοο  ∆∆ήήµµοο  ΚΚααρρδδίίττσσααςς,,  
ααννααφφέέρρθθηηκκεε  ααννααλλυυττιικκάά  σστταα  ααιιττήήµµαατταα  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς,,  όόππωωςς  ααυυττάά  ααπποοττυυππώώννοοννττααιι  σσττοο  υυππ''ααρριιθθµµ..  
55331122//2255--77--22001144  ππρραακκττιικκόό  σσυυννεεδδρρίίαασσηηςς  ττοουυ  ∆∆ιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  κκααιι  
ζζήήττηησσεε  νναα  γγίίννοουυνν  δδεεκκττάά    
  
55..  ΤΤηηνν  ττοοπποοθθέέττηησσηη  ττοουυ  κκ..  ∆∆ηηµµάάρρχχοουυ,,  οο  οοπποοίίοοςς  µµεεττααξξύύ  άάλλλλωωνν  ααννααφφέέρρθθηηκκεε  σσττηηνν  υυπποοχχρρέέωωσσηη  
ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  ««∆∆ιιααµµααννττήήςς  ΜΜαασσοούύττηηςς  ΑΑ..ΕΕ..  ΣΣοούύππεερρ  ΜΜάάρρκκεεττ»»  γγιιαα  κκααττααββοολλήή  ααπποοζζηηµµίίωωσσηηςς  σσττοο  
∆∆ήήµµοο  ΚΚααρρδδίίττσσααςς,,  γγιιαα  ττοονν  ππρροοσσδδιιοορριισσµµόό  ττηηςς  οοπποοίίααςς  ααρρµµόόδδιιαα  κκααττάά  ττοο  ννόόµµοο  εείίννααιι  ηη  ΟΟιικκοοννοοµµιικκήή  
ΕΕππιιττρροοππήή..  
  
66..  ΤΤηηνν  ττοοπποοθθέέττηησσηη  ττοουυ  ννοοµµιικκοούύ  σσυυµµββοούύλλοουυ  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΚΚααρρδδίίττσσααςς  κκ..  ΧΧρρήήσσττοουυ  ΚΚααλλιιάά  
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77..  ΤΤιιςς  ττοοπποοθθεεττήήσσεειιςς  κκααιι  ααππόόψψεειιςς  ττωωνν  δδηηµµοοττιικκώώνν  σσυυµµββοούύλλωωνν  
     

αποφάσισε οµόφωνα 
 
 

1. Αποδέχεται και εγκρίνει τις ενέργειες των αρµοδίων υπηρεσιών του ∆ήµου Καρδίτσας, 
όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση του αρµοδίου τµήµατος 
Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης και διαπιστώνει ότι:  
Η εταιρεία «∆ιαµαντής Μασούτης Α.Ε.», νόµιµα εκπροσωπούµενη, προέβη από το έτος 1983 
και εντεύθεν, αφ'ενός µεν αυτοτελώς και αφ'ετέρου ως καθολική διάδοχος της εταιρείας 
“Γίγας Μάρκετ ΑΕΒΕ” σε παράνοµη κατάληψη δηµοτικής έκτασης στην πόλη της Καρδίτσας 
και στη θέση του παλιού Ηλεκτρικού Εργοστασίου. Η καταληφθείσα έκταση έχει συνολικό 
εµβαδόν 238,13 τ.µ και απεικονίζεται στο από Ιούλιο 2014 τοπογραφικό διάγραµµα του 
συντάξαντος τοπογράφου µηχανικού και προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
∆ήµου Καρδίτσας Βάιου Ελευθερίου, ως εξής: 
α) Τµήµα εµβαδού 208,36 τ.µ µε στοιχεία ∆7-∆8-∆9-∆10-∆11-∆12-∆13-∆14-∆15-Θ-Ι-Κ-Λ-
Μ-Ν-∆7, το οποίο αποτελεί δοµηµένη έκταση µε µεταλλικό φέροντα οργανισµό που 
κατασκευάστηκε µε την υπ'αριθµ. 589/1983 οικοδοµική άδεια 
β) Τµήµα εµβαδού 29,77 τ.µ µε στοιχεία ∆1-∆2-∆3-∆4-∆5-∆6-∆1, στο οποίο υπάρχει 
πρόχειρη σιδηρά κατασκευή από πλέγµα για την αποθήκευση προϊόντων του καταστήµατος 
 
2. Εγκρίνει: 
α) Την παροχή προς την εταιρεία «∆ιαµαντής Μασούτης Α.Ε.», νόµιµα εκπροσωπούµενης, 
προθεσµίας τριών (3) µηνών, υπολογιζοµένης από τη λήψη της παρούσας απόφασης, εντός 
της οποίας θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι απαιτούµενες παρεµβάσεις στο κτίριο και να 
αποδοθεί ο καταληφθείς χώρος ελεύθερος στο ∆ήµο Καρδίτσας. Σε περίπτωση µη 
ολοκλήρωσης των παρεµβάσεων είναι δυνατόν το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε απόφασή του να 
χορηγήσει εύλογη παράταση προθεσµίας για την ολοκλήρωση των σχετικών εργασιών και 
την απόδοση του χώρου κατόπιν υποβολής αντίστοιχου αιτήµατος της εταιρείας. 
 
β) Την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής της εταιρείας «∆ιαµαντής Μασούτης 
Α.Ε.», νόµιµα εκπροσωπούµενης από την ανωτέρω περιγραφείσα δηµοτική έκταση µετά την 
πάροδο άπρακτης της τρίµηνης προθεσµίας ή και σε πιο σύντοµο χρονικό διάστηµα, αν εν 
τω µεταξύ διαπιστωθεί από το ∆ήµο Καρδίτσας ότι δεν υπάρχει πρόθεση συµµόρφωσης της 
εταιρείας προς την απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Το πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής θα εκδοθεί κατά το νόµο µε απόφαση ∆ηµάρχου  
 
3. Για το θέµα του προσδιορισµού της οφειλόµενης κατά το νόµο αποζηµίωσης για τη χρήση 
της καταληφθείσας έκτασης θα αποφασίσει η Οικονοµική Επιτροπή.  
 
 
   
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν συµµετείχε ο δηµοτικός 
σύµβουλος κ. Κωτούλας λόγω αποχώρησής του από τη συνεδρίαση. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α:  7ΩΚΥΩΕΗ-6Ε4     

 

 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 382/2014 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ           O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΜΑΡΚΙΝΟΣ ΑΘΑΑΝΑΣΙΟΣ     ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ακολουθούν υπογραφές 
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Πιστό Αντίγραφο 
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