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ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 4η 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. 422/2014
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 26/8/2014.
Προς
τούτο
συντάχθηκε το
παρόν αποδεικτικό από
τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 430
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
16/26-8-2014
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΝΑΣΙΑΚΟΥ

ΘΕΜΑ
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε µίσθωση ακινήτων για την τοποθέτηση
αρχειακού υλικού των ∆ιοικητικών και Οικονοµικών υπηρεσιών του ∆ήµου
Καρδίτσας.
Στην Καρδίτσα σήµερα την 26η του µηνός Αυγούστου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα
19.00', στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 20711/21-8-2014 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
1) Αναστασίου Απόστολος
2) Γούλας Σωτήριος
3) Ζορµπάς Ιωάννης
4) Καραγιάννης Νικόλαος
5) Κατσιαβάρας Θωµάς
6) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος
7) Μαρκινός Αθανάσιος
8) Μουζιούρας Νικόλαος
9) Μπουραζάνης Αθανάσιος
10) Νασιάκου Αλεξάνδρα
11) Παπαγεωργίου Σταύρος
12) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος
13) Σούφλα Ουρανία

ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αγραφιώτου Ελένη
2) Αρβανιτάκου Σοφία
3) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος
4) Κωτούλας Φίλιππος
5) Μπατζιάκας Βασίλειος
6) Τσιούκης Λάµπρος
7) Χλαπάνας Ηλίας
8) Καρκαλέτση Θεοδώρα
9) Ντελής Ιωάννης
10) Ντούρλιας ∆ηµήτριος
11) Σουφλάκος Βασίλειος
12) Τσίπρας Εµµανουήλ
13) Αρχοντής ∆ηµήτριος
14) Χάρµπας Θωµάς
Αν και κλήθηκαν νόµιµα
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33 µελών,
14)
15)
16)
17)
18)
19)

Βερίλλης ∆οµήνικος
Γεννάδιος Ιωάννης
Γιοβάνης Γεώργιος
Μακροστέργιος Αθανάσιος
Παπαδηµητρίου Φώτιος
Τσαντήλας Βασίλειος

παρόντες ήταν 19), 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.
---------------------

Α. Πριν από την έναρξη της συζήτησης του θέµατος η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ανέφερε ότι το θέµα συζητείται ως κατεπείγον, διότι τα συµφωνητικά των ακινήτων τα οποία
είχε εκµισθώσει η ∆ΗΚΕΚ για λογαριασµό του ∆ήµου Καρδίτσας προκειµένου να αποθηκευτεί
το αρχειακό υλικό των ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών, έχουν ήδη λήξει. Η
εκµίσθωση αυτών των ακινήτων ήταν απαραίτητη να γίνει, διότι στο κτίριο του κεντρικού
∆ηµαρχιακού Μεγάρου υπήρχε έλλειψη αποθηκευτικών χώρων. Συνεπώς πρέπει άµεσα να
διεξαχθεί

νέα

εξακολουθήσει

µειοδοτική
να

είναι

δηµοπρασία,
αποθηκευµένο

προκειµένου
σε

χώρους

το
κοντά

αρχειακό
στο

αυτό

κεντρικό

υλικό

να

∆ηµαρχείο

προκειµένου να είναι άµεσα προσπελάσιµο ανά πάσα στιγµή για υπηρεσιακούς σκοπούς.

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 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
Την έγκριση της συζήτησης του θέµατος της ηµερήσιας διάταξης µε τίτλο “Συζήτηση και
λήψη απόφασης σχετικά µε την τοποθέτηση αρχειακού υλικού των διοικητικών και
οικονοµικών υπηρεσιών του ∆ήµου Καρδίτσας”, το οποίο θεωρεί ως κατεπείγον, σύµφωνα
µε όσα παραπάνω εκτέθηκαν.

Β. Στη συνέχεια το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας προέβη σε συζήτηση του
ανωτέρω αναγραφοµένου θέµατος και αφού έλαβε υπόψη:

α) Την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
Καρδίτσας, η οποία έχει ως εξής:
“Οι ∆ιοικητικές και Οικονοµικές Υπηρεσίες του ∆ήµου κάνουν χρήση (παρόλο που έχουν
λήξει οι προηγούµενες συµβάσεις) των εξής ακινήτων, που βρίσκονται απέναντι από το
∆ηµαρχείο στη διεύθυνση Αρτεσιανού 8:
Ακίνητο επιφάνειας 28τµ (ισόγειο)
Χρησιµοποιείται σαν αποθήκη από το Τµήµα Προµηθειών. Είναι ιδιοκτησίας των κληρονόµων
Ζουλούµη Ελένης.

Το παλιό µισθωτήριο (από ∆ΗΚΕΚ) έληξε στις 01.12.2013 και το µίσθωµα ανερχόταν στα
350€.
Ακίνητο επιφάνειας 60τµ (ισόγειο)
Χρησιµοποιείται

σαν

αρχείο

της

∆/νσης

Οικονοµικών

Υπηρεσιών.

Είναι

ιδιοκτησίας

Περσεφόνης Κωνσταντίνου.
Το παλιό µισθωτήριο (από ∆ΗΚΕΚ) έληξε στις 01.12.2013 και το µίσθωµα ανερχόταν στα
350€.
Ακίνητο επιφάνειας 120τµ (1ος όροφος)
Παλιά ήταν γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και ο χώρος τώρα χρησιµοποιείται σαν
αρχείο της ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών. Είναι ιδιοκτησίας Περσεφόνης Κωνσταντίνου.
Το παλιό µισθωτήριο (από ∆ΗΚΕΚ) έληξε στις 01.12.2013 και το µίσθωµα ανερχόταν στα
350€.
Προτείνεται η προκήρυξη νέας δηµοπρασίας µειοδοτικής, φανερής και προφορικής για την
εκµίσθωση ενδεχοµένως αυτών ή άλλων αντίστοιχων ακινήτων για ένα (1) έτος, σύµφωνα
µε το Π.∆. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81), το ∆.Κ.Κ. (Ν.3463/06) και το Ν.3852/2010, έως
ότου µπορέσει ο ∆ήµος Καρδίτσας να διερευνήσει τη δυνατότητα εξεύρεσης αντίστοιχων
αποθηκευτικών χώρων σε δικά του ακίνητα, να τα διαµορφώσει κατάλληλα και βεβαίως να
µεταφέρει εκεί όλο αυτό το αρχειακό υλικό.
Η καταλληλότητα των ακινήτων θα κριθεί από την αρµόδια επιτροπή του άρθρου 7 του Π.∆.
270/81 (πρέπει να οριστεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και να απαρτίζεται από τον ∆ήµαρχο
ως Πρόεδρο, ένα ∆ηµοτικό Σύµβουλο και έναν υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας µαζί µε
τους αναπληρωτές τους.”

β) Τις τοποθετήσεις, απόψεις, αντιρρήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων όπως αυτές
καταγράφηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά τις συνεδρίασης.

γ) Την επακολουθήσασα ψηφοφορία κατά την οποία ΥΠΕΡ της µίσθωσης ακινήτων για την
τοποθέτηση αρχειακού υλικού του ∆ήµου, ψήφισαν οι κ.κ. Αναστασίου, Γούλας, Ζορµπάς,
Καραγιάννης, Κατσιαβάρας, Κωστόπουλος, Μαρκινός, Μουζιούρας, Μπουραζάνης, Νασιάκου,
Παπαγεωργίου, Παπαδηµητρίου Χ., Σούφλα, Γεννάδιος και Παπαδηµητρίου Φ. ενώ ΚΑΤΑ
ψήφισαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: Βερίλλης και Τσαντήλας. Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.
Γιοβάνης και Μακροστέργιος ψήφισαν ΛΕΥΚΟ (Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του
άρθρου 96 αν κάποιο µέλος του συµβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται
ως παρόν κατά τη συνεδρίαση και τόσο η άρνηση όσο και η λευκή ψήφος λογίζονται ως
αρνητικές ψήφοι.)

Αποφάσισε κατά πλειοψηφία
α) Την προκήρυξη δηµοπρασίας µειοδοτικής, φανερής και προφορικής για την εκµίσθωση
ακινήτου ή ακινήτων για ένα (1) έτος, σύµφωνα µε το Π.∆. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81),
το ∆.Κ.Κ. (Ν.3463/06) και το Ν.3852/2010, για τις ανάγκες αποθήκευσης του αρχειακού
υλικού των ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καρδίτσας, έως ότου
καταστεί δυνατή η εξεύρεση αντίστοιχων αποθηκευτικών χώρων σε ακίνητα του ∆ήµου, να
διαµορφωθούν κατάλληλα και βεβαίως να µεταφερθεί εκεί όλο το αρχειακό υλικό των
∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών του.

β) Ο ορισµός της αρµόδιας επιτροπής του άρθρου 7 του Π.∆. 270/81 (πρέπει να οριστεί από
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και να απαρτίζεται από τον ∆ήµαρχο ως Πρόεδρο, ένα ∆ηµοτικό
Σύµβουλο και έναν υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας µαζί µε τους αναπληρωτές τους) θα
αποφασιστεί σε επόµενη συνεδρίαση του σώµατος.
Μειοψήφισαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: Βερίλλης και Τσαντήλας. Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι
κ.κ. Γιοβάνης και Μακροστέργιος ψήφισαν ΛΕΥΚΟ (Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του
άρθρου 96 αν κάποιο µέλος του συµβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται
ως παρόν κατά τη συνεδρίαση και τόσο η άρνηση όσο και η λευκή ψήφος λογίζονται ως
αρνητικές ψήφοι.)

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθµό 430/2014
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

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

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

