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ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

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

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 9η του µήνα Σεπτεµβρίου 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. 382/2014
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 30/7/2014.
Προς
τούτο
συντάχθηκε το
παρόν αποδεικτικό από
τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 382
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
15/30-7-2014
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ

Αριθµ.Πρωτ.: 22214/10-9-2014

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΚΙΝΟΣ

ΘΕΜΑ
Έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής της εταιρείας “∆ιαµαντής Μασούτης
Α.Ε Σούπερ Μάρκετ” από καταληφθείσα δηµοτική έκταση
Στην Καρδίτσα σήµερα την 30η του µηνός Ιουλίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα
19.30', στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 18940/25-7-2014 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

15) Βερίλλης ∆οµήνικος

1) Αρβανιτάκου Σοφία

2) Αναστασίου Απόστολος

16) Γεννάδιος Ιωάννης

2) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος

3) Γούλας Σωτήριος

17) Ντούρλιας ∆ηµήτριος

3) Κατσιαβάρας Θωµάς

4) Ζορµπάς Ιωάννης

18) Τσίπρας Εµµανουήλ

4) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος

5) Καραγιάννης Νικόλαος

19) Γιοβάνης Γεώργιος

5) Νασιάκου Αλεξάνδρα

6) Κωτούλας Φίλιππος

20) Παπαδηµητρίου Φώτιος

6) Παπαγεωργίου Σταύρος

7) Μαρκινός Αθανάσιος

21) Αρχοντής ∆ηµήτριος

7) Καρκαλέτση Θεοδώρα

8) Μουζιούρας Νικόλαος

22) Τσαντήλας Βασίλειος

8) Ντελής Ιωάννης

9) Μπατζιάκας Βασίλειος

9) Σουφλάκος Βασίλειος

10) Μπουραζάνης Αθανάσιος

10) Μακροστέργιος Αθανάσιος

11) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος

11) Χάρµπας Θωµάς

12) Σούφλα Ουρανία
13) Τσιούκης Λάµπρος
14) Χλαπάνας Ηλίας

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 22), 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. Κωνσταντίνου Παπαλού.
Προεδρεύοντος του δηµοτικού συµβούλου κ. Αθανασίου Μαρκινού σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.
2 άρθρου 69 Ν. 3852/2010.
---------------------

Α. Πριν από την έναρξη της συζήτησης του θέµατος ο προεδρεύων του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ανέφερε ότι το θέµα συζητείται ως κατεπείγον, διότι στο πλαίσιο ένταξης του
έργου “Αποκατάσταση του διατηρητέου κτιριακού συγκροτήµατος της Παλιάς Ηλεκτρικής
Καρδίτσας” σε χρηµατοδοτικό πλαίσιο, προκύπτει η ανάγκη άµεσης απόδοσης στο ∆ήµο
Καρδίτσας του τµήµατος του οικοπέδου που έχει καταλάβει η εταιρεία “∆ιαµαντής Μασούτης
Α.Ε Σούπερ Μάρκετ”
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε τον κ. Προεδρεύοντα και είδε τις διατάξεις του άρθρου
65 παρ. 5 Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 άρθρου 1 Ν. 4257/2014 και
ισχύει, σύµφωνα µε τις οποίες “Ένα µήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και µέχρι την
εγκατάσταση των νέων δηµοτικών αρχών, το δηµοτικό συµβούλιο αποφασίζει µόνο για
θέµατα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης
ανάγκης, καθώς και για θέµατα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων
έργων”
αποφάσισε οµόφωνα
Εγκρίνει τη συζήτηση του θέµατος “Έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής της
εταιρείας “∆ιαµαντής Μασούτης Α.Ε Σούπερ Μάρκετ” από καταληφθείσα δηµοτική έκταση”
το οποίο θεωρεί ως κατεπείγον, σύµφωνα µε όσα παραπάνω εκτέθηκαν.
Β. Στη συνέχεια το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
1. Την εισήγηση της αν. προϊσταµένης τµήµατος Προγραµµατισµού Λ. Παρθένη, η οποία έχει
ως εξής:
“Ο ∆ήµος Καρδίτσας έχει στην ιδιοκτησία του από χρησικτησία, το οικόπεδο του παλιού
Ηλεκτρικού Εργοστασίου σύµφωνα µε την απόφαση 1/28.4.1960 της πρωτοβάθµιας
επιτροπής καταρτίσεως του Κτηµατολογίου του ∆ήµου Καρδίτσας.
Το οικόπεδο συνορεύει ∆υτικά µε αύλακα που αποτελεί ∆ηµοτική έκταση σύµφωνα µε την
απόφαση 1/23.10.1958 της πρωτοβάθµιας επιτροπής καταρτίσεως του Κτηµατολογίου του
∆ήµου Καρδίτσας. Ο αύλακας συνορεύει δυτικά µε οικόπεδο ιδιοκτησίας Στέλιου Αλλαµανή.
Με την υπ΄αριθµ. 4/1971 πράξη τακτοποίησης, προσκύρωσης και αναλογισµού αποζηµίωσης
το οικόπεδο του Ηλεκτρικού εργοστασίου αποκτά την τελική του µορφή µε βάση την οποία ο
αύλακας αποτελεί τµήµα του οικοπέδου.
Το 1983 εκδόθηκε οικοδοµική άδεια µε αριθµό 589/1983 από την Πολεοδοµία της
Νοµαρχίας Καρδίτσας για την ανέγερση «Λυόµενης Σιδηράς Μονορόφου οικοδοµής του
Προµηθευτικού και Καταναλωτικού Συνεταιρισµού Καρδίτσας». Με βάση την άδεια αυτή η
ανέγερση του κτίσµατος γίνεται σε οικόπεδο που συµπεριλαµβάνει και το ∆ηµοτικό αύλακα.
Η Πολεοδοµία που υπάγονταν στο ΥΠΕΧΩ∆Ε, σε οικόπεδα άρτια κατά τον κανόνα (µε
πρόσωπο µεγαλύτερο των 7,00 µ. και εµβαδό µεγαλύτερο των 100 τ.µ.) που ίσχυε στην
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περιοχή το 1983 δεν έλεγχε τίτλους. Τυχόν εδαφικές διαφορές µεταξύ των ιδιοκτητών,
επιλύονταν στα δικαστήρια. Στο τµήµα του κτιρίου που βρίσκεται πάνω από τον αύλακα η
οικοδοµική άδεια προβλέπει (και έτσι υλοποιήθηκε) δίοδο αυτοκίνητων για τις θέσεις
στάθµευσης που εµφανίζονται στον ακάλυπτο χώρο.
Το 2004 έγιναν εργασίες στο εν λόγω κτίριο που αφορούσαν στην κατάργηση της διόδου
αυτοκινήτων και ενσωµάτωσή της στο κατάστηµα «ΓΙΓΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΑΕΒΕ» που λειτουργούσε
εκεί.
Με αφορµή τις εργασίες αυτές, διαπιστώθηκε από την Υπηρεσία της Πολεοδοµίας ότι στην
άδεια του 1983 συµπεριλαµβάνεται και ο αύλακας και απεστάλη έγγραφο του ∆ήµου
Καρδίτσας προς τον ιδιοκτήτη του καταστήµατος Σ/Μ «Ένωση Παντοπωλών» για “την
καθαίρεση του τµήµατος του κτιρίου που κατασκευάστηκε πάνω στον αυλακά και την
απόδοσή του στο ∆ήµο όπου ανήκει” (αρ. πρωτ. 1649/20.2.2004).
Το 2008 η Πολεοδοµία του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από αυτοψία διαπίστωσε παράνοµη
κατάληψη 188,15 µ2 και καλεί εκ νέου τον ιδιοκτήτη να αποδώσει στο ∆ήµο Καρδίτσας το
καταληφθέν τµήµα του οικοπέδου µε έγγραφο µε αρ. πρωτ.606/3.4.2008.
Το 2009 µε το υπ΄αριθµ. 14956/10.3.2009 συµβόλαιο, το οικόπεδο µαζί µε τις κτιριακές
εγκαταστάσεις και την επιχείρηση του Σούπερ Μάρκετ µεταβιβάζονται λόγω πωλήσεως, στη
εταιρία «∆ιαµαντής Μασούτης Α.Ε.». Με βάση το συµβόλαιο αυτό ο ∆ιαµαντής Μασούτης
συνορεύει Βόρεια µε οδό Αβέρωφ σε µήκος 25,25 µ. δηλαδή αγόρασε το οικόπεδο χωρίς τον
∆ηµοτικό αύλακα
Το 2011 ο ∆ήµος Καρδίτσας µε νέο έγγραφο (αρ. πρωτ. 194/22.8.2011) επανέρχεται µε
αφορµή µελέτη που εκπονείται για την ανέγερση Πολιτιστικού Κέντρου στη θέση του
Παλαιού Ηλεκτρικού Εργοστασίου και ζητάει από το την εταιρία «∆ιαµαντής Μασούτης Α.Ε.»
την ελευθέρωση του οικοπέδου και την έγγραφη δέσµευσή της γι΄αυτό προκειµένου να
αποφευχθούν περαιτέρω νοµικές και διοικητικές ενέργειες.
Σε όλα τα ανωτέρω έγγραφα ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου και του Σούπερ Μάρκετ δεν
ανταποκρίθηκε µε οποιονδήποτε τρόπο.
Σηµειώνουµε ότι κατά την κατάρτιση του Κτηµατολογίου Καρδίτσας η εταιρία «∆ιαµαντής
Μασούτης Α.Ε.» δεν έκανε δήλωση για το τµήµα του οικοπέδου που καταπατήθηκε, όπως
προκύπτει από το αντίγραφο της δήλωσης του Εθνικού Κτηµατολογίου.
Αντιθέτως ο ∆ήµος Καρδίτσας συµπεριέλαβε στη δήλωση του στο Κτηµατολόγιο τον
∆ηµοτικό αύλακα.
Σύµφωνα µε τελευταία αποτύπωση του κ. Βάιου Ελευθερίου Προϊσταµένου της ∆/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καρδίτσας το καταληφθέν τµήµα του οικοπέδου είναι
208,36 τ.µ.
Επιπλέον καταλαµβάνει χωρίς έγκριση του ∆ήµου τον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου της
Παλαιάς Ηλεκτρικής, στον οποίο έχουν γίνει διάφορες κατασκευές για την αποθήκευση
προϊόντων του Σ/Μ εµβαδού 29,77 τ.µ., κατασκευή τοίχου από πάνελ στα όρια του κτιρίου
του Ηλεκτρικού Εργοστασίου, καθώς και στέγαστρο σε είσοδο που διανοίχθηκε στο Σ/Μ
προς τον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου της Ηλεκτρικής (συνηµµένο τοπογραφικό
διάγραµµα και φωτογραφίες).
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαστε
Την λήψη απόφασης για την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά της εταιρείας
«∆ιαµαντής Μασούτης Α.Ε.» από τα ανωτέρω καταληφθέντα τµήµατα του οικοπέδου της
Παλαιάς Ηλεκτρικής ιδιοκτησίας ∆ήµου Καρδίτσας”.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α: 7ΩΚΥΩΕΗ-6Ε4
2. Το από από Ιούλιο 2014 τοπογραφικό διάγραµµα του συντάξαντος τοπογράφου
µηχανικού και προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καρδίτσας Βάιου
Ελευθερίου, σύµφωνα µε το οποίο το συνολικό εµβαδόν της καταληφθείσας έκτασης
ανέρχεται σε 238,13 τ.µ και αναλυτικά:
α) Τµήµα εµβαδού 208,36 τ.µ µε στοιχεία ∆7-∆8-∆9-∆10-∆11-∆12-∆13-∆14-∆15-Θ-Ι-Κ-ΛΜ-Ν-∆7, το οποίο αποτελεί δοµηµένη έκταση µε µεταλλικό φέροντα οργανισµό που
κατασκευάστηκε µε την υπ'αριθµ. 589/1983 οικοδοµική άδεια
β) Τµήµα εµβαδού 29,77 τ.µ µε στοιχεία ∆1-∆2-∆3-∆4-∆5-∆6-∆1, στο οποίο υπάρχει
πρόχειρη σιδηρά κατασκευή από πλέγµα για την αποθήκευση προϊόντων του καταστήµατος
3. Το πρακτικό υπ'αριθµ. 5312/25-7-2014 συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
εταιρείας «∆ιαµαντής Μασούτης Α.Ε. Σούπερ Μάρκετ», το περιεχόµενο του οποίου
καταχωρήθηκε στα πρακτικά της συνεδρίασης και έχει ως εξής:
“ΘΕΜΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
Λαβών το λόγο ο Πρόεδρος ενηµερώνει τα µέλη ότι την Τετάρτη 30/07/2014 και ώρα 19.30
µ.µ θα πραγµατοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καρδίτσας, στην
οποία θα συζητηθεί ως θέµα ηµερήσιας διάταξης (αρ. 27) “έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής
επιτροπής” της εταιρίας µας από καταληφθείσα δηµοτική έκταση επί της οδού Αβέρωφ.
Προσκληθήκαµε να παρασταθούµε στη συνεδρίαση αυτή και να υποστηρίξουµε τα
συµφέροντα της εταιρίας.
Προς τούτο προτείνει να εξουσιοδοτηθούν οι κ.κ Ιωάννης Συµεωνίδης, διευθυντής
πωλήσεων και Ελευθέριος Σκαλίδης,
διευθυντής νοµικής υπηρεσίας, προκειµένου να
παραστούν στην παραπάνω συνεδρίαση ή σε όποια αναβολή τυχόν οριστεί, ενεργώντας από
κοινού ή ο καθένας χωριστά,προς υποστήριξη των συµφερόντων της εταιρείας, να
χειριστούν την υπόθεση κατά την κρίση τους και ιδίως να υποβάλλουν τα επόµενα
εναλλακτικά αιτήµατα, τα οποία να ζητήσουν να καταχωρηθούν στο οικείο πρακτικό του
∆ήµου Καρδίτσας.
1. αίτηµα – δήλωση συµµόρφωσης προς τυχόν εκδοθησόµενο πρωτόκολλο διοικητικής
αποβολής, µετά από χορήγηση εύλογου χρόνου, τουλάχιστον τριών (3) µηνών από τη
σχετική ενηµέρωση του αρµοδίου οργάνου του ∆ήµου ότι προχωρεί σε άµεση χρήση
του τµήµατος, στο οποίο βρίσκεται και λειτουργεί σήµερα αποθήκη του καταστήµατος
της εταιρίας µας, περίπου 130 τ.µ
2. αίτηµα αγοράς του παραπάνω υπό 1 αναφεροµένου τµήµατος µε την τήρηση των
νοµίµων διαδικασιών και προϋποθέσεων, έναντι δικαίου και ευλόγου τιµήµατος
3. αίτηµα συνέχισης χρήσεώς του µε καταβολή αποζηµίωσης χρήσης, η οποία θα
προσδιοριστεί µε δίκαιο, εύλογο και αντικειµενικό τρόπο
Το ∆.Σ αποφασίζει οµόφωνα και παµψηφεί υπέρ της παραπάνω πρότασης του Προέδρου”.
4. Την τοποθέτηση του διευθυντή της νοµικής υπηρεσίας της εταιρείας «∆ιαµαντής
Μασούτης Α.Ε. Σούπερ Μάρκετ» κ. Ελευθερίου Σκαλίδη, ο οποίος, αφού δήλωσε ότι η
εταιρεία δεν αµφισβητεί ότι τα καταληφθέντα τµήµατα ανήκουν στο ∆ήµο Καρδίτσας,
αναφέρθηκε αναλυτικά στα αιτήµατα της εταιρείας, όπως αυτά αποτυπώνονται στο υπ'αριθµ.
5312/25-7-2014 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας και
ζήτησε να γίνουν δεκτά
5. Την τοποθέτηση του κ. ∆ηµάρχου, ο οποίος µεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην υποχρέωση
της εταιρείας «∆ιαµαντής Μασούτης Α.Ε. Σούπερ Μάρκετ» για καταβολή αποζηµίωσης στο
∆ήµο Καρδίτσας, για τον προσδιορισµό της οποίας αρµόδια κατά το νόµο είναι η Οικονοµική
Επιτροπή.
6. Την τοποθέτηση του νοµικού συµβούλου του ∆ήµου Καρδίτσας κ. Χρήστου Καλιά
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7. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των δηµοτικών συµβούλων
αποφάσισε οµόφωνα

1. Αποδέχεται και εγκρίνει τις ενέργειες των αρµοδίων υπηρεσιών του ∆ήµου Καρδίτσας,
όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση του αρµοδίου τµήµατος
Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης και διαπιστώνει ότι:
Η εταιρεία «∆ιαµαντής Μασούτης Α.Ε.», νόµιµα εκπροσωπούµενη, προέβη από το έτος 1983
και εντεύθεν, αφ'ενός µεν αυτοτελώς και αφ'ετέρου ως καθολική διάδοχος της εταιρείας
“Γίγας Μάρκετ ΑΕΒΕ” σε παράνοµη κατάληψη δηµοτικής έκτασης στην πόλη της Καρδίτσας
και στη θέση του παλιού Ηλεκτρικού Εργοστασίου. Η καταληφθείσα έκταση έχει συνολικό
εµβαδόν 238,13 τ.µ και απεικονίζεται στο από Ιούλιο 2014 τοπογραφικό διάγραµµα του
συντάξαντος τοπογράφου µηχανικού και προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
∆ήµου Καρδίτσας Βάιου Ελευθερίου, ως εξής:
α) Τµήµα εµβαδού 208,36 τ.µ µε στοιχεία ∆7-∆8-∆9-∆10-∆11-∆12-∆13-∆14-∆15-Θ-Ι-Κ-ΛΜ-Ν-∆7, το οποίο αποτελεί δοµηµένη έκταση µε µεταλλικό φέροντα οργανισµό που
κατασκευάστηκε µε την υπ'αριθµ. 589/1983 οικοδοµική άδεια
β) Τµήµα εµβαδού 29,77 τ.µ µε στοιχεία ∆1-∆2-∆3-∆4-∆5-∆6-∆1, στο οποίο υπάρχει
πρόχειρη σιδηρά κατασκευή από πλέγµα για την αποθήκευση προϊόντων του καταστήµατος
2. Εγκρίνει:
α) Την παροχή προς την εταιρεία «∆ιαµαντής Μασούτης Α.Ε.», νόµιµα εκπροσωπούµενης,
προθεσµίας τριών (3) µηνών, υπολογιζοµένης από τη λήψη της παρούσας απόφασης, εντός
της οποίας θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι απαιτούµενες παρεµβάσεις στο κτίριο και να
αποδοθεί ο καταληφθείς χώρος ελεύθερος στο ∆ήµο Καρδίτσας. Σε περίπτωση µη
ολοκλήρωσης των παρεµβάσεων είναι δυνατόν το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε απόφασή του να
χορηγήσει εύλογη παράταση προθεσµίας για την ολοκλήρωση των σχετικών εργασιών και
την απόδοση του χώρου κατόπιν υποβολής αντίστοιχου αιτήµατος της εταιρείας.
β) Την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής της εταιρείας «∆ιαµαντής Μασούτης
Α.Ε.», νόµιµα εκπροσωπούµενης από την ανωτέρω περιγραφείσα δηµοτική έκταση µετά την
πάροδο άπρακτης της τρίµηνης προθεσµίας ή και σε πιο σύντοµο χρονικό διάστηµα, αν εν
τω µεταξύ διαπιστωθεί από το ∆ήµο Καρδίτσας ότι δεν υπάρχει πρόθεση συµµόρφωσης της
εταιρείας προς την απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Το πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής θα εκδοθεί κατά το νόµο µε απόφαση ∆ηµάρχου
3. Για το θέµα του προσδιορισµού της οφειλόµενης κατά το νόµο αποζηµίωσης για τη χρήση
της καταληφθείσας έκτασης θα αποφασίσει η Οικονοµική Επιτροπή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν συµµετείχε ο δηµοτικός
σύµβουλος κ. Κωτούλας λόγω αποχώρησής του από τη συνεδρίαση.
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Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθµό 382/2014
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ
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Καρδίτσα ______________
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