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ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήμερα την 11η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2012
και ώρα 13.00 μμ, η υπογεγραμμένη Ζάρρα Σταυρούλα (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’ αριθ. 417/2012
Απόφασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 27/09/2012.
Προς
τούτο
συντάχθηκε
το
παρόν
αποδεικτικό
από
τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 417
Απόσπασμα από το υπ’αριθ.
16/27-09-2012
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ημοτικού
Συμβουλίου ∆ήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι μάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Αριθ. Πρωτ.: 24358/11-10-2012

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΘΕΜΑ
Παραχώρηση μιας αίθουσας του δημοτικού καταστήματος Σταυρού για δύο μήνες
στον Σύλλογο Αμβυκούχων Αμπελουργών Νομού Καρδίτσας.
Στην Καρδίτσα σήμερα την 27η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και
ώρα 6:30 μ.μ, στο ∆ημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 22343/20-09-2012 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) Αγραφιώτου Ελένη

18)Τσιούκης Λάμπρος

1)Παπαγεωργίου Σταύρος

2) Αναστασίου Απόστολος

19)Χλαπάνας Ηλίας

2)Τσίπρας Εμμανουήλ

3) Αρβανιτάκου Σοφία

20)Βερίλλης ∆ομήνικος

4) Γούλας Σωτήριος

21)Γεννάδιος Ιωάννης

5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος

22)Καρκαλέτση Θεοδώρα

6) Ζορμπάς Ιωάννης

23)Ντελής Ιωάννης

7) Καραγιάννης Νικόλαος

24)Ντούρλιας ∆ημήτριος

8) Κατσιαβάρας Θωμάς

25)Σουφλάκος Βασίλειος

9) Κωστόπουλος ∆ημήτριος

26)Τέγος Χρήστος

10) Κωτούλας Φίλιππος

27)Γιοβάνης Γεώργιος

11)Μαρκινός Αθανάσιος

28)Μακροστέργιος Αθανάσιος

12)Μουζιούρας Νικόλαος

20)Αρχοντής ∆ημήτριος

13)Μπατζιάκας Βασίλειος

30)Τσαντήλας Βασίλειος

14)Μπουραζάνης Αθανάσιος

31)Χάρμπας Θωμάς

15)Νασιάκου Αλεξάνδρα
16)Παπαδημητρίου Χαρίλαος
17)Σούφλα Ουρανία

Αν και κλήθηκαν νόμιμα
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Το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 33
μελών, παρόντες ήταν 31), 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 παραχώρηση μιας αίθουσας του
δημοτικού καταστήματος Σταυρού για δύο μήνες στον Σύλλογο Αμβυκούχων Αμπελουργών
Νομού Καρδίτσας και αφού έλαβε υπόψη:
1. Το αριθ. πρωτ. 31/07-09-2012 έγγραφο του Συλλόγου Αμβυκούχων Αμπελουργών
Νομού Καρδίτσας με το οποίο μεταξύ άλλων ενημερώνει τα μέλη του ότι το αίτημα του
συλλόγου προς το Υπουργείο Οικονομικών και προς το Τελωνείο Τρικάλων για να εκδίδονται
εδώ στην Καρδίτσα οι άδειες απόσταξης των στέμφυλων έγινε δεκτό.
2. Την εισήγηση του αρμόδιου αντιδημάρχου κου Μαρκινού Αθανάσιου η οποία έχει ως
εξής:
“Μετά την αναστολή της λειτουργίας του Τελωνείου Καρδίτσας , οι αμπελοκαλλιεργητές και
οι αμβυκούχοι του Νομού μας θα έπρεπε να μετακινούνται στη διπλανή πόλη των Τρικάλων
αρκετές φορές καθ΄ όλη τη διάρκεια της αποστακτικής περιόδου, για τις απαραίτητες
διαδικασίες έκδοσης άδειας απόσταξης στεμφύλων, αποσφράγισης και σφράγισης των
αμβύκων.
Ο Σύλλογος Αμβυκούχων και Αμπελουργών Ν.Καρδίτσας με τα αριθμ. 23/19-06-2012 και
4/23-07-2012 έγγραφά του γνωστοποίησε το πρόβλημα στο Υπουργείο Οικονομικών, στο
∆ήμο Καρδίτσας και σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και αιτούνταν την λειτουργία
παραρτήματος του τελωνείου Τρικάλων στη Καρδίτσα κατά τη διάρκεια της αποστακτικής
περιόδου 2012. Σε συνάντηση που είχε ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Στεργιούλης Μιλτιάδης
με τον Αντιδήμαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μαρκινό Αθανάσιο ζήτησε τη βοήθεια του
∆ήμου Καρδίτσας προκειμένου να βρεθεί λύση στο πρόβλημα.
Ο ∆ήμος μας αναγνωρίζοντας το πρόβλημα που έχει προκύψει και προκειμένου να
βοηθήσει τους παραγωγούς του Νομού μας ήρθε σε επικοινωνία με το τελωνείο Τρικάλων
και με το Υπουργείο Οικονομικών και γνωστοποίησε τη πρόθεσή του να διαθέσει στο κτίριο
της ∆.Ε Κάμπου ,γραφείο πλήρως εξοπλισμένο τεχνολογικά καθώς και χρηματοκιβώτιο
καθ΄όλη την διάρκεια της αποστακτικής περιόδου έτους 2012, προκειμένου να λειτουργήσει
παράρτημα του Τελωνείου Τρικάλων στο χώρο αυτό.
Με το αριθμ.31/07-09-2012 έγγραφο του Συλλόγου Αμβυκούχων Αμπελουργών Νομού
Καρδίτσας γίνεται γνωστό ότι το αίτημα του συλλόγου έχει γίνει δεκτό από το Υπουργείου
Οικονομικών.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω ο ∆ήμος Καρδίτσας θα πρέπει να προχωρήσει στην
παραχώρηση χρήσης ενός γραφείου στο κτίριο της ∆.Ε Κάμπου στην Τ.Κ Σταυρού για τους
μήνες Οκτώβριο - Νοέμβριο (η αποστακτική περίοδος ξεκινάει στις 1 Οκτωβρίου και λήγει
στις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους) προκειμένου να λειτουργήσει σε αυτό το παράρτημα του
Τελωνείου Τρικάλων.
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3. Την πρόταση του ∆ημάρχου για παραχώρηση της χρήσης ενός γραφείου στο κτίριο της
∆.Ε Κάμπου στην Τ.Κ Σταυρού για τους μήνες Οκτώβριο - Νοέμβριο διότι η αποστακτική
περίοδος ξεκινάει στις 1 Οκτωβρίου και λήγει στις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους προκειμένου
να λειτουργήσει σε αυτό το παράρτημα του Τελωνείου Τρικάλων.
4. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Τεύχος Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
5. Τις τοποθετήσεις, απόψεις των ∆ημοτικών Συμβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα
πρακτικά της συνεδρίασης.
Αποφάσισε ομόφωνα
Την παραχώρηση της χρήσης ενός γραφείου στο κτίριο της ∆.Ε Κάμπου στην Τ.Κ
Σταυρού για τους μήνες Οκτώβριο - Νοέμβριο διότι η αποστακτική περίοδος ξεκινάει στις 1
Οκτωβρίου και λήγει στις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους προκειμένου να λειτουργήσει σε αυτό
το παράρτημα του Τελωνείου Τρικάλων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν συμμετείχαν οι ∆ημοτικοί
Σύμβουλοι κ. κ. Σουφλάκος, Αρχοντής και Τσαντήλας, λόγω αποχώρησής τους από τη
συνεδρίαση.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθμό 417/2012
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

