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ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

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

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 4η του µήνα Μαρτίου του έτους 2013 και
ώρα 13.00 µµ, 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’ αριθ. 21/2013 Απόφασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτού
στις 21/2/2013.
Προς
τούτο
συντάχθηκε το
παρόν
αποδεικτικό από
τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 21
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
5/21-2-2013
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Αριθ. Πρωτ.: 5643/5-3-2013

ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΘΕΜΑ
Κατά χρήση παραχώρηση αγροτεµαχίων στη θέση “Πλατειά Μαγούλα” Προδρόµου
στο ΥΠΑΙΘΠΑ (Λ∆' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων)
Στην Καρδίτσα σήµερα την 21η του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη και
ώρα 8:00 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 4266/15-2-2013 έγγραφη
πρόσκληση του Αντιπροέδρου 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) Σούφλα Ουρανία

1) Αρβανιτάκου Σοφία

2) Αναστασίου Απόστολος

16) Χλαπάνας Ηλίας

2) Μουζιούρας Νικόλαος

3) Γούλας Σωτήριος

17) Βερίλλης ∆οµήνικος

3) Νασιάκου Αλεξάνδρα

4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος

18) Γεννάδιος Ιωάννης

4) Τσιούκης Λάµπρος

5) Ζορµπάς Ιωάννης

19) Ντελής Ιωάννης

5) Καρκαλέτση Θεοδώρα

6) Καραγιάννης Νικόλαος

20) Ντούρλιας ∆ηµήτριος

6) Σουφλάκος Βασίλειος

7) Κατσιαβάρας Θωµάς

21) Τέγος Χρήστος

8) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος

22) Γιοβάνης Γεώργιος

9) Κωτούλας Φίλιππος

23) Μακροστέργιος Αθανάσιος

10) Μαρκινός Αθανάσιος

24) Τσίπρας Εµµανουήλ

11) Μπατζιάκας Βασίλειος

25) Αρχοντής ∆ηµήτριος

12) Μπουραζάνης Αθανάσιος

26) Τσαντήλας Βασίλειος

13) Παπαγεωργίου Σταύρος

27) Χάρµπας Θωµάς

14) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33
µελών, παρόντες ήταν 27), 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. Παρών ήταν και ο Πρόεδρος της Τ.Κ Προδρόµου
Κων/νος Γαλούσης.

--------------------------Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από συζήτηση σχετικά µε κατά χρήση παραχώρηση
αγροτεµαχίων στη θέση “Πλατειά Μαγούλα” Προδρόµου στο ΥΠΑΙΘΠΑ (Λ∆' Εφορεία
Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων) και αφού έλαβε υπόψη:
1. Την υπ'αριθ. πρωτ. 2487/25-1-2013 αίτηση της
Λ∆' Εφορείας Προϊστορικών και
Κλασσικών Αρχαιοτήτων, µε την οποία ζητείται η ανανέωση της δωρεάν χρήσης
παραχωρηθείσας έκτασης της Τ.Κ Προδρόµου (αγροτεµάχιο υπ”αριθµ. 212) και η
παραχώρηση χρήσης του υπ'αριθµ 211 αγροτεµαχίου για 50 έτη.
2. Την υπ'αριθµ. 93/2001 (εγκρ. ∆/νσης Τοπ. Αυτ/σης 11206/27-7-2001) απόφαση του
τότε ∆ήµου Κάµπου, µε την οποία παραχωρήθηκε δωρεάν η χρήση του υπ'αριθµ. 212
αγροτεµαχίου περιφέρειας Προδρόµου στο Υπουργείο Πολιτισµού µε σκοπό την αξιοποίησή
του και τη δηµιουργία επισκέψιµου αρχαιολογικού χώρου.
3. Την υπ'αριθµ. 1/2013 απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου της Τ.Κ Προδρόµου, µε την
οποία το Τ.Σ αποφάσισε να εισηγηθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο:
α) την ανανέωση της δωρεάν χρήσης του αγροτεµαχίου µε αριθµό 212
β) την παραχώρηση της δωρεάν χρήσης του αγροτεµαχίου µε αριθµό 211 από το ∆ήµο
Καρδίτσας στο ΥΠΑΙΘΠΑ (Λ∆' ΕΠΚΑ) για 20 χρόνια, ώστε να ενοποιηθεί ο αρχαιολογικός
χώρος, µε στόχο την αποτελεσµατική του προστασία και ανάδειξη.
Προτείνεται επίσης από το Τοπικό Συµβούλιο να δοθεί προτεραιότητα για εργασία στους
κατοίκους του χωριού.
4. Την εισήγηση του κ. ∆ηµάρχου, ο οποίος πρότεινε την ανανέωση της δωρεάν χρήσης του
αγροτεµαχίου µε αριθµό 212 και την παραχώρηση της δωρεάν χρήσης του αγροτεµαχίου µε
αριθµό 211 από το ∆ήµο Καρδίτσας στο ΥΠΑΙΘΠΑ (Λ∆' ΕΠΚΑ) για 20 χρόνια, σύµφωνα µε
την απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου της Τ.Κ Προδρόµου.
5. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των δηµοτικών συµβούλων
6. Τις διατάξεις του άρθρου 185 Ν. 3463/2006 “Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων”
αποφάσισε οµόφωνα
1. Τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δηµοτικών αγροτεµαχίων, κειµένων στη θέση
“Πλατειά Μαγούλα” της Τ.Κ. Προδρόµου, της ∆ηµοτικής Ενότητας Κάµπου, στο Υπουργείο
Παιδείας & Θρησκευµάτων, Πολιτισµού & Αθλητισµού και ειδικότερα στη Λ∆' Εφορεία
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Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων για χρονικό διάστηµα είκοσι (20) ετών από τη
λήψη της παρούσας απόφασης. Συγκεκριµένα:
Α. Παραχωρεί εκ νέου τη χρήση του αγροτεµαχίου µε αριθµό 212, εµβαδού 17.935 τ.µ., το
οποίο είχε ήδη παραχωρηθεί µε την υπ'αριθµ. 93/2001 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του
τότε ∆ήµου Κάµπου και του οποίου το χρονικό διάστηµα παραχώρησης έληξε.
Β. Παραχωρεί τη χρήση του αγροτεµαχίου µε αριθµό 211, εµβαδού 13.356 τ.µ.,
όπως αυτά απεικονίζονται στο συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα.
2. Με την παραχώρηση επιτυγχάνεται αφ'ενός µεν η ενοποίηση του αρχαιολογικού χώρου
“Πλατειά Μαγούλα” Προδρόµου, η οποία αποτελεί µια από τις ελάχιστες σωζόµενες
νεολιθικές θέσεις στον ελλαδικό χώρο και αφ'ετέρου η αποτελεσµατική προστασία και
ανάδειξη του χώρου αυτού.
3. Επισηµαίνεται ότι θα δίνεται προτεραιότητα για εργασία στους κατοίκους της Τ.Κ
Προδρόµου.
4. Η απόφαση θα ανακληθεί µε άλλη όµοια, εφ'όσον εκλείψουν οι λόγοι που την
υπαγορεύουν

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήραν µέρος οι ∆ηµοτικοί
Σύµβουλοι κ. κ Αρχοντής & Τσαντήλας , λόγω αποχώρησής τους από τη συνεδρίαση

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθµό 21/2013
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

