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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 17η του µήνα Νοεµβρίου 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. 588/2014 
απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 13-11-2014. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από την 
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 588 

  

Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
21/13-11-2014 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

        Αρ. Πρωτ.: 27991/18-11-2014 
        

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ 

                                                          ΘΕΜΑ 

Χορήγηση παράτασης προθεσµίας προς την εταιρεία “∆ιαµαντής Μασούτης Α.Ε 
Σούπερ Μάρκετ” για την απόδοση προς το ∆ήµο Καρδίτσας του καταληφθέντος 

τµήµατος του οικοπέδου της Παλαιάς Ηλεκτρικής 
 

Στην Καρδίτσα σήµερα την 13η του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη και 

ώρα 18.00', στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 26927/6-11-2014 έγγραφη 

πρόσκληση του 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  17) Σβάρνας Ιωάννης               Μαρκινός Αθανάσιος 

2) Αντωνίου Σωτήριος  18) Τάντος Μιχαήλ        

3) Αραµπατζής ∆ηµήτριος  19) Τίκας Τριαντάφυλλος          Αν και κλήθηκε νόµιµα 

4) Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος  20) Ψηµµένος Κωνσταντίνος         

5) Γεννάδιος Ιωάννης  21) Παπαλός Κωνσταντίνος  

6) Γιαννέλος Κλεοµένης  22) Γούλας Σωτήριος  

7) Γούλας Γεώργιος  23) Παπαγεωργίου Σταύρος   

8) ∆ιαµαντή Ευαγγελία  24) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος  

9) Καπράνας Απόστολος  25) Τσιούκης Λάµπρος  

10) Κολοκύθα Άλκηστις  26) Βαρελάς Βάιος  

11) Κουρκούνας Βασίλειος  27) Αµπαντζή Μαρία  

12) Λέκκας Αλέξανδρος  28) Λάππας Σπυρίδων  

13) Μαντζιάρας Παναγιώτης  29) Λέµµας Ευάγγελος  

14) Μπακαλάκου Σωτηρία  30) Χατζής Ηλίας  

15) Ντελής Ιωάννης  31) Κρανιάς Βασίλειος  

16) Ξυλοµένος Κωνσταντίνος  32) Σχορετσανίτης Ηλίας  
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33 

µελών, παρόντες ήταν 32), 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 µετά από συζήτηση σχετικά µε χορήγηση 
παράτασης προθεσµίας προς την εταιρεία “∆ιαµαντής Μασούτης Α.Ε Σούπερ Μάρκετ” για την 
απόδοση προς το ∆ήµο Καρδίτσας του καταληφθέντος τµήµατος του οικοπέδου της Παλαιάς 
Ηλεκτρικής και αφού έλαβε υπόψη: 
 

1. Την εισήγηση της αν. προϊσταµένης τµήµατος Προγραµµατισµού Λ. Παρθένη, η οποία 
ανέφερε: 
“Σε προηγούµενη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καρδίτσας λήφθηκε η υπ΄αριθµ. 
382/30.7.2014, µε την οποία αποφασίστηκε η έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής 
της εταιρίας «∆ιαµαντής Μασούτης Α.Ε. Σούπερ Μάρκετ» και η παροχή τρίµηνης προθεσµίας 
από τη λήψη της απόφασης, για να ολοκληρωθούν οι απαιτούµενες παρεµβάσεις 
προκειµένου να αποδοθεί ο καταληφθείς χώρος στο ∆ήµο Καρδίτσας. 
 
Με το υπ΄αριθµ. πρωτ. 22257 έγγραφό µας προς την εταιρία «∆ιαµαντής Μασούτης Α.Ε.» 
κοινοποιήθηκε η απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ζητήθηκε η υποβολή 
χρονοδιαγράµµατος ενεργειών-εργασιών που απαιτούνται για να αποδοθεί ελεύθερος στο 
∆ήµο Καρδίτσας ο καταληφθείς χώρος µέχρι την 30η Οκτωβρίου, σύµφωνα µε την ανωτέρω 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
Στις 30.10.2014 η εταιρία «∆ιαµαντής Μασούτης Α.Ε.» µε το υπ΄αριθµ. πρωτ. έγγραφό της 
µας ενηµερώνει ότι έχει καθαιρέσει την περίφραξη  από πανέλα, την αποµάκρυνση της 
πρόχειρης σιδηροκατασκευής από πλέγµα και του µεταλλικού στεγάστρου στην πλαϊνή 
είσοδο του Σούπερ Μάρκετ και αιτείται παράταση της προθεσµίας για την ολοκλήρωση των 
εργασιών αποχώρησης της από το χώρο µέχρι την 30.12.2014, δηλαδή την καθαίρεση και 
αποµάκρυνση του κυρίως κτιρίου. 
 
Την ίδια µέρα η Υπηρεσία µας απαντά εγγράφως στην ανωτέρω αίτηση ενηµερώνοντας την 
εταιρία «∆ιαµαντής Μασούτης Α.Ε.» ότι η εισήγησή της προς το ∆.Σ. θα είναι αρνητική για 
την χορήγηση παράτασης, εκτός και αν άµεσα γίνουν πραγµατικές και ουσιαστικές ενέργειες 
για την κατεδάφιση του κτιρίου, οπότε θα πρέπει να δοθεί παράταση σαφώς µικρότερη από 
την δίµηνη που αναγράφεται στην αίτηση. 
 
Η εταιρία «∆ιαµαντής Μασούτης Α.Ε.» µε νέα αίτηση µε αριθµ. πρωτ. 26728/5.11.2014 
επανέρχεται ζητώντας παρέκταση της προθεσµίας παράδοσης του χώρου µέχρι τις 
30.11.2014, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα διάφορα στοιχεία που αποδεικνύουν την πρόοδο 
των εργασιών, δηλαδή φωτογραφία του καταληφθέντος τµήµατος στην οποία φαίνεται ότι 
έχει εκκενωθεί και δεν χρησιµοποιείται πλέον και ιδιωτικό συµφωνητικό µε τον εργολάβο 
που έχει αναλάβει τις καθαιρέσεις στο οποίο φαίνεται ως χρόνος περάτωσης των εργασιών η 
20.11.2014. 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαστε 
Την λήψη απόφασης για την παράταση της προθεσµίας περάτωσης των εργασιών για την 
απελευθέρωση του συνόλου του καταληφθέντος τµήµατος του οικοπέδου της παλαιάς 
ηλεκτρικής ιδιοκτησίας ∆ήµου Καρδίτσας, κατά ένα µήνα, δηλαδή µέχρι 30.11.2014” 
 
2. Την υπ'αριθµ. 382/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α:Ω9ΠΗΩΕΗ-ΠΥΖ    

 

 
3. Τα σχετικά έγγραφα: 
α) υπ'αριθ. πρωτ. 22257/11-9-2014 έγγραφο του ∆ήµου Καρδίτσας, µε το οποίο 
κοινοποιήθηκε προς την εταιρεία «∆ιαµαντής Μασούτης Α.Ε.» η υπ'αριθµ. 382/2014 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ζητήθηκε η υποβολή χρονοδιαγράµµατος 
ενεργειών – εργασιών για την απόδοση του καταληφθέντος χώρου στο ∆ήµο Καρδίτσας 
β) Το υπ'αριθ. πρωτ. 26255/30-10-2014 έγγραφο της εταιρείας «∆ιαµαντής Μασούτης 
Α.Ε.», µε το οποία ζητά τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας απόδοσης του καταληφθέντος 
χώρου µέχρι 30-12-2014 
γ) Το υπ'αριθ. πρωτ. 26255/30-10-2014 έγγραφο – απάντηση της διεύθυνσης 
Προγραµµατισµού στην ανωτέρω αίτηση 
δ) Την υπ'αριθ. πρωτ. 26728/5-11-2014 νέα αίτηση της  εταιρείας «∆ιαµαντής Μασούτης 
Α.Ε.», µε την οποία ζητά τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας µέχρι 30-11-2014 
 
4. Την πρόταση του κ. ∆ηµάρχου για αποδοχή της εισήγησης της εταιρείας και χορήγηση 
παράτασης προθεσµίας του καταληφθέντος χώρου µέχρι 30-11-2014 
 
5. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των δηµοτικών συµβούλων 

 
Αποφάσισε οµόφωνα 

 
    Αποδέχεται το αίτηµα της εταιρείας «∆ιαµαντής Μασούτης Α.Ε.», νόµιµα 
εκπροσωπούµενης και εγκρίνει την παράταση της δοθείσας µε την υπ'αριθµ. 382/2014 
απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου προθεσµίας κατά ένα (1) µήνα από τη λήξη της, ήτοι µέχρι 
30 Νοεµβρίου 2014 (30-11-2014).  
      Εντός της ανωτέρω προθεσµίας θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι απαιτούµενες 
παρεµβάσεις στο κτίριο της εταιρείας και να αποδοθεί το καταληφθέν τµήµα δηµοτικής 
έκτασης - όπως αυτή απεικονίζεται στο από Ιούλιο 2014 τοπογραφικό διάγραµµα του 
συντάξαντος τοπογράφου µηχανικού και προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
∆ήµου Καρδίτσας Βάιου Ελευθερίου -  ελεύθερο στο ∆ήµο Καρδίτσας.  

 
 
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 588/2014 
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. ΓΙΑΝΝEΛΟΣ 

 

 


