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ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

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

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 3η του µήνα Φεβρουαρίου του έτους 2014
και ώρα 9.00 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. 19/2014
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 27/1/2014.
Προς
τούτο
συντάχθηκε το
παρόν αποδεικτικό από
τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 19
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
2/27-1-2014
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Αριθ. Πρωτ.: 2605/3-2-2014

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

ΘΕΜΑ
Κατά χρήση παραχώρηση δηµοτικής έκτασης στο Γενικό Νοσοκοµείο Καρδίτσας για
τη δηµιουργία χώρου στάθµευσης αυτοκινήτων.
Στην Καρδίτσα σήµερα την 27η του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και
ώρα 6:30 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 1716/23-1-2014 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

16) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος

1) Μουζιούρας Νικόλαος

2) Αναστασίου Απόστολος

17) Σούφλα Ουρανία

2) Καρκαλέτση Θεοδώρα

3) Αρβανιτάκου Σοφία

18) Τσιούκης Λάµπρος

3) Ντελής Ιωάννης

4) Γούλας Σωτήριος

19) Χλαπάνας Ηλίας

4) Γιοβάνης Γεώργιος

5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος

20) Βερίλλης ∆οµήνικος

6) Ζορµπάς Ιωάννης

21) Γεννάδιος Ιωάννης

7) Καραγιάννης Νικόλαος

22) Ντούρλιας ∆ηµήτριος

8) Κατσιαβάρας Θωµάς

23) Σουφλάκος Βασίλειος

9) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος

24) Τσίπρας Εµµανουήλ

10) Κωτούλας Φίλιππος

25) Μακροστέργιος Αθανάσιος

11) Μαρκινός Αθανάσιος

26) Παπαδηµητρίου Φώτιος

12) Μπατζιάκας Βασίλειος

27) Αρχοντής ∆ηµήτριος

13) Μπουραζάνης Αθανάσιος

28) Τσαντήλας Βασίλειος

14) Νασιάκου Αλεξάνδρα

29) Χάρµπας Θωµάς

15) Παπαγεωργίου Σταύρος

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 29), 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. Παρούσα στη συζήτηση και λήψη απόφασης επί
του παρόντος θέµατος ήταν και η πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καρδίτσας κ. ∆ήµητρα Κανούτα.
--------------------------------------

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από συζήτηση σχετικά µε κατά χρήση παραχώρηση δηµοτικής
έκτασης στο Γενικό Νοσοκοµείο Καρδίτσας για τη δηµιουργία χώρου στάθµευσης
αυτοκινήτων και αφού έλαβε υπόψη:
1. Το υπ'αριθ. πρωτ. οικ. 2040/8-2-2011 έγγραφο του Γενικού Νοσοκοµείου Καρδίτσας, µε
το οποίο ζητείται η παραχώρηση δηµοτικής έκτασης 5 περίπου στρεµµάτων που βρίσκεται
ανάµεσα στο Νοσοκοµείο και το ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ για τη δηµιουργία χώρου στάθµευσης
2. Το υπ'αριθ. πρωτ. οικ. 3636/28-3-2013 έγγραφο του Γενικού Νοσοκοµείου Καρδίτσας,
µε το οποίο υποβάλλεται εκ νέου στο ∆ήµο Καρδίτσας αίτηµα παραχώρησης συγκεκριµένης
δηµοτικής έκτασης για τη δηµιουργία χώρου στάθµευσης και κοινοποιείται η υπ'αριθµ.
321/20/28-3-2013 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του.
3. Την υπ' αριθµ. 259/2013 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καρδίτσας
4. Την υπ'αριθµ. 180/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, µε την οποία οµόφωνα
εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την κατά χρήση παραχώρηση της αιτούµενης δηµοτικής
έκτασης στο Γενικό Νοσοκοµείο Καρδίτσας µε τους όρους που ειδικότερα στην απόφαση
εκτίθενται.
5.Την εισήγηση του µηχανικού της ∆/νσης Πολεοδοµίας κ. Σπ. Κουτσάφτη, η οποία έχει ως
εξής:
“Με το 1161/11-2-2011 έγγραφό του το Νοσοκοµείο Καρδίτσας ζήτησε την όµορη στο
ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ δηµοτική έκταση έκτασης περίπου 5 στρεµµάτων και στις 8-3-2011 η ∆ηµοτική
Κοινότητα Καρδίτσας έλαβε απόφαση συµφωνίας µε το αίτηµα της παραχώρησης αυτής.
Με την αποστολή στην Πολεοδοµία αυτής της απόφασης επισηµάνθηκε η ανάγκη σύνταξης
ακριβούς τοπογραφικού προς κάθε ενδιαφερόµενο ώστε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ως
εγκρίνον όργανο, και τυπικά να έχει γνώση των διαστάσεων του ακινήτου ώστε να εξετάσει
την περίπτωση παραχώρησης. Επίσης ζητήθηκε από την υπηρεσία η τεκµηρίωση ότι η
συγκεκριµένη παραχώρηση θα επιλύσει το πρόβληµα αποτελεσµατικά κι ότι εξετάστηκε κάθε
λύση µε την προηγούµενη παραχώρηση προς την πλευρά της επέκτασης του Αγίου Μηνά
που προηγήθηκε ως αίτηµα και έγινε αποδεκτό.
Εξαιτίας της αδυναµίας αυτής, χωρίς να παραβλέπει τις ενδεχόµενες ανάγκες στάθµευσης
των επισκεπτών του Νοσοκοµείου η υπηρεσία δεν είναι δυνατόν να εκτιµήσει αν η
προτεινόµενη προς παραχώρηση έκταση θα λύσει το πρόβληµα του Νοσοκοµείου χωρίς
γενικότερη µελέτη από την πλευρά των αιτούντων.
Πάντων η υπηρεσία πληροφορεί ότι το συγκεκριµένο ακίνητο είναι χαρακτηρισµένο ως
Κοινόχρηστος Χώρος Πρασίνου από το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο και σε περίπτωση που για
τις εργασίες διαµόρφωσης χρειαστεί οικοδοµική άδεια ή έγκριση εργασιών µικρής κλίµακας
δεν είναι δυνατόν να δοθεί χωρίς τροποποίηση του Γενικού Πολεοδοµικού του οποίου η
εξέταση συνεχίζεται. Επίσης οφείλουµε να ενηµερώσουµε ότι στην απόφαση του
Νοσοκοµείου αναγράφεται ότι τις εργασίες που θα απαιτηθούν θα πρέπει να τις κάνουν
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µηχανήµατα του ∆ήµου και της Περιφέρειας είτε για την στάθµευση, είτε και για
διαµορφώσεις δρόµων.”
6. Το συνηµµένο στην εισήγηση τοπογραφικό διάγραµµα.
7. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των δηµοτικών συµβούλων
αποφάσισε οµόφωνα
1. Την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δηµοτικής έκτασης εµβαδού 4.670,20 µ2 µε
στοιχεία Α-Β-Γ-∆-Ι-Ε-Ζ-Η-Α (σύµφωνα µε το συνηµµένο στην εισήγηση τοπογραφικό
διάγραµµα) όµορης στο ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ, στο Γενικό Νοσοκοµείο Καρδίτσας για χρονικό
διάστηµα δέκα (10) ετών από τη λήψη της παρούσας απόφασης. Η παραχωρηθείσα έκταση
θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για τη δηµιουργία χώρου στάθµευσης αυτοκινήτων για την
εξυπηρέτηση των αναγκών του Γενικού Νοσοκοµείου Καρδίτσας.
2. Ο φορέας, στον οποίο παραχωρείται, αναλαµβάνει εξ ολοκλήρου τα λειτουργικά έξοδα και
τις δαπάνες συντήρησης του παραχωρούµενου χώρου.
3. Μετά τη λήξη της διάρκειας της παραχώρησης η παραχωρηθείσα έκταση θα περιέλθει
χωρίς επί πλέον διατυπώσεις στην αποκλειστική χρήση του ∆ήµου Καρδίτσας.
4. Η απόφαση θα ανακληθεί µε άλλη όµοια, εφ' όσον εκλείψουν οι λόγοι που την
υπαγορεύουν ή µεταβληθεί ο σκοπός για τον οποίο η έκταση παραχωρείται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήραν µέρος οι δηµοτικοί
σύµβουλοι κ.κ Βερίλλης, Παπαγεωργίου, Σουφλάκος, Τσαντήλας και Μπατζιάκας λόγω
αποχώρησής τους από τη συνεδρίαση

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθµό 19 /2014
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

