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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 24η 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. 463/2014 
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 16/9/2014. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από την 
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 463 

  

Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
17/16-9-2014 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

            Αρ. Πρωτ.: 23278/24-9-2014 
        

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ 

                                                          ΘΕΜΑ 

∆ωρεάν παραχώρηση προς το Μορφωτικό Σύλλογο Καλλιθήρου της χρήσης 
αίθουσας του πρώην δηµοτικού καταστήµατος Καλλιθήρου 

 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 16η του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και 

ώρα 18.00', στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 22311/12-9-2014 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) Αντωνίου Ελένη  18) Τάντος Μιχαήλ  

2) Αντωνίου Σωτήριος  19) Τίκας Τριαντάφυλλος  

3) Αραµπατζής ∆ηµήτριος  20) Ψηµµένος Κωνσταντίνος                   κανείς 

4) Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος  21) Παπαλός Κωνσταντίνος  

5) Γεννάδιος Ιωάννης  22) Γούλας Σωτήριος  

6) Γιαννέλος Κλεοµένης  23) Μαρκινός Αθανάσιος  

7) Γούλας Γεώργιος  24) Παπαγεωργίου Σταύρος  

8) ∆ιαµαντή Ευαγγελία  25) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος  

9) Καπράνας Απόστολος  26) Τσιούκης Λάµπρος  

10) Κολοκύθα Άλκηστις  27) Βαρελάς Βάιος  

11) Κουρκούνας Βασίλειος  28) Αµπαντζή Μαρία  

12) Λέκκας Αλέξανδρος  29) Λάππας Σπυρίδων  

13) Μαντζιάρας Παναγιώτης  30) Λέµµας Ευάγγελος  

14) Μπακαλάκου Σωτηρία  31) Χατζής Ηλίας  

15) Ντελής Ιωάννης  32) Κρανιάς Βασίλειος  

16) Ξυλοµένος Κωνσταντίνος  33) Σχορετσανίτης Ηλίας  

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

µελών, παρόντες ήταν 33), 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. Φώτη Αλεξάκου.  

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

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας µε την υπ'αριθµ. 462/2014 απόφασή του 
οµόφωνα ενέκρινε τη συζήτηση του εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατος σχετικά µε δωρεάν 
παραχώρηση προς το Μορφωτικό Σύλλογο Καλλιθήρου της χρήσης αίθουσας του πρώην 
δηµοτικού  καταστήµατος Καλλιθήρου και αφού έλαβε υπόψη: 
 
1. Την από 11/9/2014 αίτηση του Μορφωτικού Συλλόγου Καλλιθήρου, µε την οποία ζητείται 
δωρεάν παραχώρηση της χρήσης αίθουσας του πρώην δηµοτικού καταστήµατος προκειµένου 
να υποβληθεί αίτηµα ένταξης σε χρηµατοδοτικό πρόγραµµα (LEADER – 4η πρόσκληση) 
 
2. Την υπ' αριθµ. 23/12-9-2014 απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας 
Καλλιθήρου, µε την οποία παρασχέθηκε θετική γνώµη για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης 
αίθουσας για στέγαση του Μορφωτικού Συλλόγου Καλλιθήρου που βρίσκεται στο ισόγειο της 
νότιας πλευράς του πρώην δηµοτικού καταστήµατος 

 
3. Την υπ'αριθµ. 132/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, µε την οποία οµόφωνα 
εγκρίθηκε η εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για δωρεάν παραχώρηση αίθουσας για τη 
στέγαση του Μορφωτικού Συλλόγου Καλλιθήρου που βρίσκεται στο ισόγειο της νότιας πλευράς 
του πρώην δηµοτικού καταστήµατος της Τοπικής Κοινότητας Καλλιθήρου. 
 
4. Το ισχύον καταστατικό του σωµατείου µε επωνυµία “Μορφωτικός Σύλλογος Καλλιθήρου”  
 
5. Το υπ'αριθ. πρωτ. 22810/2014 έγγραφο της οικονοµικής υπηρεσίας του ∆ήµου Καρδίτσας, 
µε το οποίο ζητούνται διευκρινίσεις από την Τ.Κ Καλλιθήρου σχετικά µε την κατά χρήση 
παραχώρηση της αίθουσας. 
 
6. Το υπ'αριθ. πρωτ. 22869/2014 έγγραφο της Τ.Κ Καλλιθήρου, µε το οποίο µεταξύ άλλων 
γνωστοποιούνται τα ακόλουθα: 
α) Πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν την ασφαλή λειτουργία των υπόλοιπων 
αιθουσών – χώρων και των λειτουργιών του δηµοτικού ακινήτου, αρχείο εγγράφων της 
Τοπικής Κοινότητας, έπιπλα και όλος ο υπόλοιπος εξοπλισµός 
β) Στην παραχωρούµενη αίθουσα δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία της κοινότητας, η 
αίθουσα είναι κενή 
γ) Από το Μορφωτικό Σύλλογο υπάρχει η πρόθεση να αναλάβει τα έξοδα της ∆ΕΗ (τοποθέτηση 
µετρητή στην αίθουσα) 
δ) Το χρονικό διάστηµα, για το οποίο ο Μορφωτικός Σύλλογος αιτείται την παραχώρηση της 
αίθουσας από τον ∆ήµο Καρδίτσας είναι είκοσι (20) χρόνια 
 
7. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των δηµοτικών συµβούλων 
 
8. Τις διατάξεις των άρθρων 178 και 185 παρ. 2 Ν. 3463/2006 
 

Αποφάσισε οµόφωνα 
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Α. Αποδέχεται το αίτηµα του σωµατείου µε επωνυµία “Μορφωτικός Σύλλογος Καλλιθήρου” και 
παραχωρεί τη χρήση αίθουσας που βρίσκεται στη νότια πλευρά του ισογείου του πρώην 
δηµοτικού καταστήµατος Ιτάµου στην Τοπική Κοινότητα Καλλιθήρου µε τους εξής όρους: 
  
1. Η παραχώρηση γίνεται για την εκπλήρωση των σκοπών του Μορφωτικού Συλλόγου και 
ισχύει για χρονικό διάστηµα είκοσι (20) ετών  
2. Ο σύλλογος, προς τον οποίο παραχωρείται αναλαµβάνει το κόστος συντήρησης και 
λειτουργίας του παραχωρούµενου χώρου του κτιρίου. Αναλαµβάνει επίσης την κάλυψη των 
εξόδων ∆ΕΗ µε την τοποθέτηση µετρητή στην παραχωρούµενη αίθουσα. 
3. ∆εν επιτρέπεται οποιαδήποτε παρέµβαση στην παραχωρούµενη αίθουσα χωρίς την παροχή 
σύµφωνης γνώµης 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 
5. Η παρούσα απόφαση ανακαλείται επίσης αυτοδικαίως σε περίπτωση επαναλειτουργίας του 
δηµοτικού καταστήµατος στο κτίριο αυτό  

 
Β. Η παραχώρηση γίνεται µε σκοπό να συνδράµει ο ∆ήµος Καρδίτσας στο σηµαντικό έργο που 
επιτελείται από τον Μορφωτικό Σύλλογο Καλλιθήρου, καθώς και στην όσο το δυνατόν 
καλύτερη αξιοποίηση του παραχωρούµενου χώρου, δεδοµένου ότι στους σκοπούς του 
συλλόγου -µεταξύ άλλων- περιλαµβάνονται αφ'ενός µεν η συµβολή στην πνευµατική και 
πολιτιστική ανέλιξη των κατοίκων µε την εξύψωση του µορφωτικού επιπέδου αυτών στο 
πλαίσιο των αρχών της ειρήνης και της δηµοκρατίας και αφ'ετέρου η τόνωση και ανάδειξη των 
γνήσιων λαϊκών παραδόσεων της περιοχής.   
 
Γ. Μετά την έγκριση της παρούσας απόφασης από την αρµόδια υπηρεσία της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας θα υπογραφεί συµφωνητικό παραχώρησης µεταξύ 
του ∆ηµάρχου Καρδίτσας και του νοµίµου εκπροσώπου του Μορφωτικού Συλλόγου 
Καλλιθήρου  

  
 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 463/2014 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 
 
 

  

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ          ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ    ΜΑΡΙΑ ΑΠ. ΑΜΠΑΝΤΖΗ   Ακολουθούν υπογραφές 

 
Καρδίτσα ______________ 

Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 
 

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ 

 

 


