
 
   

 

  
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 25η του µήνα Αυγούστου  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. 421/2014 
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 421 

  

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 

 

             
      

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ 

 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΚΙΝΟΣ 

 

                                                          ΘΕΜΑ 

 Παροχή γνώµης για τον καθορισµό των οριογραµµών του ρέµατος “Άσπρος” στη 
θέση κατασκευής του κτιρίου του µικρού υδροηλεκτρικού σταθµού Καροπλεσίου 

του ∆ήµου Καρδίτσας 
  

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    

 

 



 
   

 

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. 

Απών ήταν, αν και κλήθηκε νόµιµα ο πρόεδρος της Τ.Κ Καροπλεσίου Νικ. Σούφλας 

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

Α. Πριν από την έναρξη της συζήτησης του θέµατος ο προεδρεύων του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου ανέφερε ότι το θέµα συζητείται ως κατεπείγον, διότι σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 3 παρ. 2.3 Ν. 4258/14-4-2014 σε χρονικό διάστηµα ενός µηνός από τη 
διαβίβαση του φακέλου, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα πρέπει να εκφράσει τη γνώµη του για 
τον καθορισµό των οριογραµµών. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε τον 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 “Παροχή γνώµης για τον καθορισµό των οριογραµµών 
του ρέµατος “Άσπρος” στη θέση κατασκευής του κτιρίου του µικρού υδροηλεκτρικού 
σταθµού Καροπλεσίου του ∆ήµου Καρδίτσας”  το οποίο θεωρεί ως κατεπείγον, σύµφωνα µε 
όσα παραπάνω εκτέθηκαν. 
 

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

1. Το υπ'αριθ. πρωτ. οικ. 2611/17-6-2014 έγγραφο του τµήµατος ελέγχου κατασκευών του 
∆ήµου Καρδίτσας 
 
2. Τη µελέτη της εταιρείας “Ενεργειακή δράση Α.Β.Ε.Τ.Ε”, µε την οποία παρουσιάζεται η 
πρόταση οριοθέτησης του ρέµατος 'Άσπρος” και του ποταµού Ταυρωπού στο τµήµα 
υλοποίησης των έργων, δηλαδή τόσο στην περιοχή των κτιριακών εγκαταστάσεων του 
ΜΥΗΣ (κύριο έργο) όσο και στην περιοχή των έργων της εγκατάστασης υδροληψίας (συνοδά 
έργα) 
 
3. Την υπ'αριθµ. 6/2014 γνωµοδότηση του τοπικού συµβουλίου της Τ.Κ Καροπλεσίου, µε 
την οποία το Τ.Σ εκφράζει αρνητική άποψη για την εγκατάσταση µικρού υδροηλεκτρικού 
σταθµού σσττοο  ρρέέµµαα  ““ΆΆσσππρροοςς””..  ∆∆ηηλλώώννεεττααιι  εεππίίσσηηςς  όόττιι  ττοο  ΤΤ..ΣΣ  δδεενν  εείίννααιι  ααρρµµόόδδιιοο  κκααιι  δδεενν  δδιιααθθέέττεειι  
ττιιςς  ττεεχχννιικκέέςς  γγννώώσσεειιςς  νναα  ααππααννττήήσσεειι  γγιιαα  ττοονν  κκααθθοορριισσµµόό  ττωωνν  οορριιοογγρρααµµµµώώνν  ττοουυ  ρρέέµµααττοοςς..  ΤΤέέλλοοςς  
γγίίννεεττααιι  ααννααφφοορράά  όόττιι  --κκααττάά  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς--  οο  χχώώρροοςς,,  σσττοονν  οοπποοίίοο  θθαα  γγίίννεειι  ηη  εεγγκκααττάάσστταασσηη  ττοουυ    
υυδδρροοηηλλεεκκττρριικκοούύ  σσττααθθµµοούύ  ααννήήκκεειι  σσεε  ιιδδιιώώττηη  κκααιι  ωωςς  εεκκ  ττοούύττοουυ  ττοο  ΤΤ..ΣΣ  δδεενν  εείίννααιι  δδυυννααττόόνν  νναα  
γγννωωµµοοδδοοττήήσσεειι  γγιιαα  χχώώρροο  ιιδδιιωωττιικκήή  ππεερριιοουυσσίίαα.. 
 



 
   

 

4. Την υπ'αριθµ. 343/2013 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία το Συµβούλιο 
εξέφρασε ττηη  σσύύµµφφωωννηη  γγννώώµµηη  ττοουυ  εεππίί  ττηηςς  ααίίττηησσηηςς  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  ««ΕΕννεερργγεειιαακκήή  ∆∆ρράάσσηη  ΑΑΒΒΕΕΤΤΕΕ»»  
γγιιαα  ττηηνν  κκαατταασσκκεευυήή  µµιικκρροούύ  υυδδρροοηηλλεεκκττρριικκοούύ  έέρργγοουυ  ππααρρααγγωωγγήήςς  ηηλλεεκκττρριικκήήςς  εεννέέρργγεειιααςς  σσττοο  
ρρέέµµαα  ““ΆΆσσππρροοςς””  ττηηςς  ΤΤ..ΚΚ..  ΚΚααρροοππλλεεσσίίοουυ,,  θθεεωωρρώώννττααςς  όόττιι  εείίννααιι  έένναα  κκααττ’’  εεξξοοχχήήνν  ααννααππττυυξξιιαακκόό  
οοιικκοολλοογγιικκόό  έέρργγοο  κκοοιιννωωφφεελλοούύςς  σσκκοοπποούύ,,  υυππόό  ττηηνν  ππρροοϋϋππόόθθεεσσηη  όόµµωωςς  όόττιι  θθαα  ττηηρρηηθθοούύνν  οοιι  
ππρροοββλλεεππόόµµεεννοοιι  ααππόό  ττηηνν  κκεείίµµεεννηη  ννοοµµοοθθεεσσίίαα  ππεερριιββααλλλλοοννττιικκοοίί  όόρροοιι  κκααιι  δδεενν  θθαα  υυππάάρρξξεειι    
ππεερριιββααλλλλοοννττιικκήή  εεππιιββάάρρυυννσσηη  γγιιαα  ττηηνν  ππεερριιοοχχήή..   

        
5. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων.  

 

                                                αποφάσισε οµόφωνα 
  
 Γνωµοδοτεί θετικά για τον καθορισµό των  οριογραµµών του ρέµατος “Άσπρος” στη 
θέση κατασκευής του κτιρίου του µικρού υδροηλεκτρικού σταθµού Καροπλεσίου, ισχύος 
0,99 ΜW, σύµφωνα µε την από Μάιο 2014 µελέτη που προσκοµίστηκε από την εταιρεία 
“Ενεργειακή δράση Α.Β.Ε.Τ.Ε”. 
 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν συµµετείχαν οι δηµοτικοί 
σύµβουλος κ.κ Κωτούλας, Βερίλλης, Γιοβάνης και Αρχοντής, και λόγω αποχώρησής τους από 
τη συνεδρίαση. 

  
 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 421/2014 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ           O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΜΑΡΚΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ     ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ακολουθούν υπογραφές 

 
Καρδίτσα ______________ 

Πιστό Αντίγραφο 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 

 

 


