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ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 20η του µήνα Ιουνίου 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. 294/2014
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 10/6/2014.
Προς
τούτο
συντάχθηκε το
παρόν αποδεικτικό από
τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 294
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
10/10-6-2014
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Αριθµ.Πρωτ.:15917/17-6-2014

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

ΘΕΜΑ
∆ωρεάν παραχώρηση κατά χρήση στο Γενικό Νοσοκοµείο Καρδίτσας αίθουσας
για τη στέγαση του αγροτικού περιφερειακού ιατρείου στην Τ.Κ. Μητρόπολης.
Στην Καρδίτσα σήµερα την 10η του µηνός Ιουνίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα
19.00, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 14308/6-6-2014 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) Αναστασίου Απόστολος

13) Σούφλα Ουρανία

1) Αγραφιώτου Ελένη

2) Γούλας Σωτήριος

14) Τσιούκης Λάµπρος

2) Αρβανιτάκου Σοφία

3) Ζορµπάς Ιωάννης

15) Γεννάδιος Ιωάννης

3) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος

4) Κατσιαβάρας Θωµάς

16) Ντελής Ιωάννης

4) Καραγιάννης Νικόλαος

5) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος

17) Ντούρλιας ∆ηµήτριος

5) Μπατζιάκας Βασίλειος

6) Κωτούλας Φίλιππος

18) Σουφλάκος Βασίλειος

6) Χλαπάνας Ηλίας

7) Μαρκινός Αθανάσιος

19) Τσίπρας Εµµανουήλ

7) Βερίλλης ∆οµήνικος

8) Μουζιούρας Νικόλαος

20) Γιοβάνης Γεώργιος

8) Καρκαλέτση Θεοδώρα

9) Μπουραζάνης Αθανάσιος

21) Μακροστέργιος Αθανάσιος

9) Χάρµπας Θωµάς

10) Νασιάκου Αλεξάνδρα

22) Παπαδηµητρίου Φώτιος

11) Παπαγεωργίου Σταύρος

23) Αρχοντής ∆ηµήτριος

12) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος

24) Τσαντήλας Βασίλειος

Αν και κλήθηκαν νόµιµα

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33
µελών, παρόντες ήταν 24), 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,
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παρόντος του ∆ηµάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου. Απών- αν και κλήθηκε νόµιµα- ήταν ο Πρόεδρος
του Τοπικού Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μητρόπολης.

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε δωρεάν
παραχώρηση κατά χρήση στο Γενικό Νοσοκοµείο Καρδίτσας αίθουσας για τη στέγαση του
αγροτικού περιφερειακού ιατρείου στην Τ.Κ. Μητρόπολης και αφού έλαβε υπόψη:
1.Την εισήγηση του αν. προϊσταµένου του τµήµατος εσόδων και ∆ηµοτικής Περιουσίας του
∆ήµου Καρδίτσας, η οποία έχει ως εξής:
“Ο ∆ήµος Καρδίτσας εκµισθώνει στο Γενικό Νοσοκοµείο Καρδίτσας, αίθουσα εντός δηµοτικού
ακινήτου, προκειµένου να στεγαστεί το Περιφερειακό Αγροτικό Ιατρείο στην Τ.Κ.
Μητρόπολης. Συγκεκριµένα, η ισχύουσα σύµβαση µίσθωσης 2/ετούς παράτασης, ξεκίνησε
από 2/7/2012 και λήγει την 1/7/2014. Το τρέχον µηνιαίο µίσθωµα κατόπιν και των
µειώσεων που εφαρµόστηκαν σε εκτέλεση των κατωτέρω αποφάσεων του ∆.Σ. Καρδίτσας,
ανέρχεται για το συγκεκριµένο Περιφερειακό αγροτικό Ιατρείο Μητρόπολης, στα 53,05 €.
Το ύψος του ανωτέρω µισθώµατος προέκυψε ως εξής:
Με το άρθρο 21 του νόµου 4002/2011 κεφάλαιο Ζ', ορίστηκε ότι τα µισθώµατα που
καταβάλλει το Ελληνικό ∆ηµόσιο για µίσθωση ακινήτων που στεγάζουν υπηρεσίες του,
µειώνονται κατά ποσοστό 20%. Σε εφαρµογή του σχετικού άρθρου, λήφθηκε η 140/2012
απόφαση ∆.Σ. Καρδίτσας και αποφασίστηκε η µείωση κατά ποσοστό 20% των µισθωµάτων
των ακινήτων, που στεγάζονταν τα Περιφερειακά Αγροτικά Ιατρεία στις Τ.Κ. Μητρόπολης,
Παλαιοκκλησίου και Ραχούλας του ∆ήµου µας.
Έπειτα, σε εφαρµογή του άρθρου 2, περ. α, του νόµου 4081/2012 “Περιστολή δηµοσίων
δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις”, λήφθηκε η
αριθµ. 475/2013 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία αποφασίστηκε η επιπλέον
µείωση του µισθώµατος κατά 10%, των περιφερειακών Αγροτικών Ιατρείων Καρδίτσας.
Το Γενικό Νοσοκοµείο Καρδίτσας, µε το αριθ. Πρωτ.:5346/23.4.2014 έγγραφό του,
εισερχόµενο από 24.4.2014 µε το αρ. Πρωτ.:10606 της υπηρεσίας µας, αιτείται λόγω της
ισχνής οικονοµικής κατάστασης που διέρχεται, τη δωρεάν παραχώρηση των ακινήτωναιθουσών του ∆ήµου Καρδίτσας για τη στέγαση των Π.Ι. Μητρόπολης, Παλαιοκκλησίου και
Ραχούλας στα ήδη υπάρχοντα, κατόπιν της λήξης των υφιστάµενων συµβάσεων µίσθωσης,
την 1/7/2014.
Σύµφωνα µε το άρθρο 185 του νόµου 3463/06, η “∆ωρεάν παραχώρηση χρήσης δηµοτικών
ακινήτων”, επιτρέπεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Ειδικότερα µε την
παράγραφο 2 του ανωτέρω άρθρου, “παραχωρείται δωρεάν η χρήση ακινήτων σε άλλα
νοµικά πρόσωπα, που ασκούν αποκλειστικά και µόνο δραστηριότητα, η οποία είναι
κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά συµφέροντα”. Όντως οι δραστηριότητες που θα ασκούνται
ιατρικές υπηρεσίες, έχουν κοινωφελή σκοπό και διασφαλίζουν τα τοπικά συµφέροντα.
Το συµβούλιο της ΤΚ Μητρόπολης έλαβε την αριθ. 4/2014 σχετική απόφαση γνωµοδότησης,
που είναι θετική.
Για τους παραπάνω λόγους εισηγούµαστε:
εφόσον εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι για τη λειτουργία του, τη δωρεάν
παραχώρηση αίθουσας, εντός του δηµοτικού ακινήτου της ΤΚ Μητρόπολης στο Γενικό
Νοσοκοµείο Καρδίτσας, για τη στέγαση και λειτουργία του Αγροτικού Περιφερειακού
Ιατρείου, επειδή οι δραστηριότητες που θα ασκούνται- ιατρικές υπηρεσίες έχουν κοινωφελή
σκοπό και διασφαλίζουν τα τοπικά συµφέροντα.
Η παραχώρηση θα αρχίσει µετά τη λήξη της υφιστάµενης µίσθωσης την 1/7/14, µε την
υπογραφή παραχωρητηρίου µεταξύ των νοµίµων αντιπροσώπων των δύο υπηρεσιών, για το
µεν δήµο του ∆ηµάρχου, του δε Γενικού Νοσοκοµείου Καρδίτσας, του διοικητή του.
Η δωρεάν παραχώρηση θα ισχύει εφόσον εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι για τους
οποίους λαµβάνεται, δηλαδή ανάλογα µε τις ανάγκες του τακτικού και λοιπού
εξυπηρετούµενου πληθυσµού. Η χρήση του ακινήτου µπορεί να µεταβληθεί εφόσον,
αλλάξουν οι συνθήκες, ή εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους λαµβάνεται, ή αν ο σκοπός
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της δωρεάς δεν εκπληρωθεί. Τότε θα ληφθεί νέα απόφαση από το αρµόδιο όργανο του
δήµου- το δηµοτικό συµβούλιο Καρδίτσας, που θα ορίζει τα ανάλογα. Το Αγροτικό
Περιφερειακό Ιατρείο, στη διάρκεια της παραχώρησης θα λειτουργεί µε ευθύνη του Γενικού
Νοσοκοµείου Καρδίτσας. Τέλος, ο ∆ήµος Καρδίτσας διατηρεί το δικαίωµα να λύσει τη
δωρεάν παραχώρηση του ακινήτου οποιαδήποτε χρονική στιγµή, µε την προϋπόθεση να
ενηµερώσει εγγράφως το Γ.Ν. Καρδίτσας, τουλάχιστον δύο µήνες νωρίτερα.
Το σώµα του ∆.Σ. στην απόφαση που θα λάβει, να προσδιορίσει συγκεκριµένο χρονικό
διάστηµα της δωρεάν παραχώρησης. Προτείνουµε η παραχώρηση να γίνει τουλάχιστον για
µία πενταετία.”
2. Την υπ' αριθµ.4/2014 απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας
Μητρόπολης.
3.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων.
Αποφάσισε οµόφωνα
1.Την δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση για πέντε (5) χρόνια της αίθουσας του δηµοτικού
ακινήτου- πρώην κοινοτικού γραφείου της Τοπικής Κοινότητας Μητρόπολης, στο Γενικό
Νοσοκοµείο Καρδίτσας, προκειµένου να στεγαστεί το Περιφερειακό Ιατρείο Μητρόπολης,
µετά τη λήξη της µίσθωσής της, ήτοι από 1-7-2014 έως 30-7-2019.
2.Ο φορέας στον οποίο γίνεται η παραχώρηση, αναλαµβάνει εξ ολοκλήρου τα λειτουργικά
έξοδα και τις δαπάνες συντήρησης του παραχωρούµενου χώρου.
3.Μετά τη λήξη της διάρκειας της παραχώρησης η παραχωρηθείσα αίθουσα θα περιέλθει
χωρίς επί πλέον διατυπώσεις στην αποκλειστική χρήση του ∆ήµου Καρδίτσας.
4.Ο ∆ήµος Καρδίτσας διατηρεί το δικαίωµα να λύσει τη δωρεάν παραχώρηση του ακινήτου
οποιαδήποτε χρονική στιγµή, µε την προϋπόθεση να ενηµερώσει εγγράφως το Γενικό
Νοσοκοµείο τουλάχιστον δύο (2) µήνες νωρίτερα.
5.Η απόφαση θα ανακληθεί µε άλλη όµοια, εφ' όσον εκλείψουν οι λόγοι που την
υπαγορεύουν ή µεταβληθεί ο σκοπός για τον οποίο ο χώρος παραχωρείται.
6.Εξουσιοδοτεί το ∆ήµαρχο Καρδίτσας Κωνσταντίνο
υπογραφή της σχετικής σύµβασης παραχώρησης.

Χρυσοστόµου

Παπαλό

για

την

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήραν µέρος οι ∆ηµοτικοί
Σύµβουλοι κ.κ. Παπαγεωργίου,Τσαντήλας και Αρχοντής, λόγω αποχώρησής τους από τη
συνεδρίαση.
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθµό 294/2014
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
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