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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

   
Α Π Ο ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ  

Στην Καρδίτσα σήµερα την 25η του µήνα Απριλίου του έτους 2013 και 
ώρα 10.00 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. 216/2013 
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 22/4/2013. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
12/22-4-2013 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

            Αριθ. Πρωτ.:10399/26-4-2013 
   

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 

                                                          ΘΕΜΑ 

                  
Ανάκληση της υπ'αριθµ. 19/2013 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και εκ 

νέου παραχώρηση της χρήσης δηµοτικής έκτασης στο αθλητικό σωµατείο “Εθνικός 
Καρδίτσας” 

 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 22η του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και 

ώρα 12:00 µ., στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 9709/18-4-2013 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  13) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος 1) Αναστασίου Απόστολος 

2) Γούλας Σωτήριος  14) Σούφλα Ουρανία 2) Αρβανιτάκου Σοφία 

3) Ζορµπάς Ιωάννης  15) Τσιούκης Λάµπρος 3) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος 

4) Καραγιάννης Νικόλαος  16) Καρκαλέτση Θεοδώρα 4) Μουζιούρας Νικόλαος 

5) Κατσιαβάρας Θωµάς  17) Γεννάδιος Ιωάννης 5) Χλαπάνας Ηλίας 

6) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος  18) Ντελής Ιωάννης 6) Βερίλλης ∆οµήνικος 

7) Κωτούλας Φίλιππος  19) Ντούρλιας ∆ηµήτριος 7) Τέγος Χρήστος 

8) Μαρκινός Αθανάσιος  20) Σουφλάκος Βασίλειος 8) Τσίπρας Εµµανουήλ 

9) Μπατζιάκας Βασίλειος  21) Γιοβάνης Γεώργιος 9) Αρχοντής ∆ηµήτριος 

10) Μπουραζάνης Αθανάσιος  22) Μακροστέργιος Αθανάσιος  

11) Νασιάκου Αλεξάνδρα  23) Τσαντήλας Βασίλειος  

12) Παπαγεωργίου Σταύρος  24) Χάρµπας Θωµάς  

    

 

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, 
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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 ήταν και η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής 

Κοινότητας Καρδίτσας Κανούτα ∆ήµητρα 

                      ---------------------------    

   
    Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας µε την υπ'αριθµ. 215/2013 απόφασή του  
οµόφωνα ενέκρινε τη συζήτηση του εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατος σχετικά µε ανάκληση 
της υπ'αριθµ. 19/2013 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και εκ νέου παραχώρηση της 
χρήσης δηµοτικής έκτασης στο αθλητικό σωµατείο “Εθνικός Καρδίτσας” και αφού έλαβε 
υπόψη: 
 
1. Την υπ'αριθµ. 19/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί παραχώρησης 
δηµοτικής έκτασης για την δηµιουργία κερκίδων και αποδυτηρίων από το Σωµατείο Εθνικός 
Καρδίτσας. 
 
2. Την αίτηση του Π.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ η οποία έχει ως εξής: 
“Παρακαλώ όπως µας παραχωρήσετε τη χρήση για την απαιτούµενη έκταση στην περιοχή 
Νοσοκοµείου για την κατασκευή κερκίδας.” 
 
3. Την παρουσίαση του θέµατος από τον υπάλληλο της ∆/νσης Πολεοδοµικών Εφαρµογών 
ντου ∆ήµου Καρδίτσας κ. Κουτσάφτη Σπύρο, η οποία έχει ως εξής: 
“Νότια του Γενικού Νοµαρχιακού Νοσοκοµείου Καρδίτσας βρίσκονται αθλητικές 
εγκαταστάσεις του σωµατείου “Εθνικός Καρδίτσας” σε δηµοτική έκταση µε ήδη 
διαµορφωµένους δύο(ένα κύριο γήπεδο και ένα βοηθητικό) χώρους άθλησης 
ποδοσφαιριστών καθώς µε την 287/2008 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καρδίτσας 
είχε επιτραπεί η χρήση ως αθλητική και είχε συµφωνήσει µε την δηµιουργία κερκίδων και 
αποδυτηρίων στη θέση αυτή και είχε αποτιµήσει ότι 15908 τµ θα ήταν αρκετά για τη 
λειτουργία ενός γηπέδου και κερκίδων (365/09 απόφαση ∆Σ). 
Στη συνέχεια το αθλητικό σωµατείο µε ενέργειές του ζήτησε την έγκριση όρων δόµησης 
(λόγω κερκίδων και αποδυτηρίων), όπως προβλέπεται από την διαδικασία, από τη ΓΓ 
Αθλητισµού (ΓΓΑ) και σύµφωνα µε τα σχέδια που µας έχει προσκοµίσει, η ΓΓΑ ενέκρινε τη 
δηµιουργία κερκίδων και αποδυτηρίων σε έκταση 40591,66 τµ µε όρους δόµησης τους 
εξής:µέγιστο ποσοστό κάλυψης 0,90 µέγιστος συντελεστής δόµησης 0,006 µέγιστο 
επιτρεπόµενο ύψος 5,70 και ελάχιστες αποστάσεις από όµορα οικόπεδα 15µ. (Σύµφωνη 
απόφαση ∆.Σ. 365/2012). 
Κατά την υποβολή του φακέλου της έγκρισης των όρων δόµησης ζητήθηκε από την 
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (Τµήµα Πολεοδοµικού Σχεδιασµού 
και Εφαρµογών) παραχωρητήριο συµβόλαιο και πιστοποιητικό µετεγγραφής για όλη την 
έκταση των 40591,66 τµ της δηµοτικής έκτασης (έγγραφο 1168/619637/23-4-2012). 
Κατά το παρελθόν το ∆ηµοτικό Συµβούλιο έχει αποδώσει δηµοτικές εκτάσεις για την 
πραγµατοποίηση αθλητικών εγκαταστάσεων σε άλλους φορείς µε την έννοια της 
παραχώρησης κατά χρήση για ορισµένη χρονική περίοδο µε διακύµανση από 10 έως 20 έτη, 
επιφυλασσόµενο για την πραγµατοποίηση των έργων σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Άρα 
είναι ενδεχόµενο ότι θα µπορούσε να πράξει το ίδιο παραχωρώντας για δέκα χρόνια στο 
σωµατείο του Εθνικού Καρδίτσας την έκταση των 40591,66 τµ που σύµφωνα µε την έγκριση 
της ΓΓΑ είναι χρήσιµη για τις αθλητικές εγκαταστάσεις των κερκίδων και των αποδυτηρίων 
και είναι αναγκαία λόγω του µικρού συντελεστή δόµησης που επαρκεί για την οικοδόµηση 
αυτών. Είναι λογικό ότι σε περίπτωση άλλης αθλητικής κατασκευής θα πρέπει να ληφθεί και 
πάλι έγκριση από την ΓΓΑ και αντίστοιχη διαδικασία από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, 
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έχοντας πάντα την σύµφωνη γνώµη του ∆ήµου µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου). 
Στην αντίθετη περίπτωση που θεωρηθεί από τα όργανα του ∆ήµου ότι υπάρχουν άλλες 
προτεραιότητες για το σύνολο του χώρου θα πρέπει να µην γίνει η παραχώρηση ή αν δεν 
συµφωνεί για µέρος του χώρου θα πρέπει να µην γίνει η παραχώρηση ή αν δεν συµφωνεί 
για µέρος του χώρου θα πρέπει να ζητηθεί νέος συντελεστής δόµησης από τη ΓΓΑ για το 
υπόλοιπο του χώρου που θα κριθεί αποδόσιµος από τα όργανα του ∆ήµου, ξεκινώντας όµως 
µία δύσκολη διαδικασία έγκρισης από την αρχή ενώ έχει φτάσει στο θεωρητικό της τέλος της 
έγκρισης των όρων δόµησης για να ακολουθήσει στη συνέχεια η διαδικασία της άδειας 
κατασκευής.” 
 
4. Την υπ' αριθµ. 2/2013 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καρδίτσας. 
 

5. Την υπ' αριθµ. 9/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας. 
 
6. Το επισυναπτόµενο τοπογραφικό διάγραµµα του µηχανικού Θεοφ. Μουσαφείρη, το οποίο 
έχει γνωστοποιηθεί στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού. 
 
7. Την υπ'αριθµ. 365/2009 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου (εγκρ. Γ.Γ.Π.Θ 9297/25-9-
2009), µε την οποία παραχωρήθηκε δωρεάν στον Αθλητικό Σύλλογο “Εθνικός Καρδίτσας” η 
χρήση δηµοτικής έκτασης 15.908 τ.µ νότια του Γενικού Νοµαρχιακού Νοσοκοµείου 
Καρδίτσας για χρονικό διάστηµα 10 ετών µε σκοπό τη δηµιουργία κερκίδων και 
αποδυτηρίων. 
 

8. Την εισήγηση του κ. ∆ηµάρχου, ο οποίος ανέφερε ότι η υπ'αριθµ. 19/2013 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου θα πρέπει να ανακληθεί, διότι από τη σχετική νοµοθεσία δεν 
προβλέπεται η παραχώρηση χρήσης χώρου για την εκτέλεση έργου και πρότεινε την εκ νέου 
παραχώρηση της εν λόγω δηµοτικής έκτασης κατά χρήση στο Ποδοσφαιρικό Σωµατείο 
Εθνικός Καρδίτσας για την εξυπηρέτηση των σκοπών του. 
  
9. Τις τοποθετήσεις, απόψεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης. 
 
10. Τις διατάξεις του άρθρου 185 Ν. 3463/2006 “Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων & 
Κοινοτήτων” 

 
Αποφάσισε οµόφωνα 

 
1. Την ανάκληση της  υπ'αριθµ. 19/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τους 
λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας 
 
2. Την κατά χρήση παραχώρηση για δέκα (10) έτη, δηµοτικής έκτασης 24.683,66 τ.µ, νότια 
του Γενικού Νοµαρχιακού Νοσοκοµείου Καρδίτσας, στο Ποδοσφαιρικό Σωµατείο “Εθνικός 
Καρδίτσας”, όπως αυτή απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραµµα του µηχανικού Θεοφ. 
Μουσαφείρη. Η παραχωρούµενη έκταση αποτελεί τµήµα συνολικής έκτασης 40591,66 τµ, το 
υπόλοιπο της οποίας, ήτοι  15.908 τ.µ είχε ήδη παραχωρηθεί στο εν λόγω ποδοσφαιρικό 
σωµατείο µε την υπ'αριθµ. 365/2009 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καρδίτσας 
 
3. Μετά τη λήξη της διάρκειας της παραχώρησης η παραχωρηθείσα έκταση  θα περιέλθει 
χωρίς επί πλέον διατυπώσεις στην αποκλειστική χρήση του ∆ήµου Καρδίτσας. 
 
Η απόφαση ανακαλείται µε άλλη όµοια εφόσον εκλείψουν οι λόγοι που την υπαγορεύουν. 
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Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 216/2013 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ             O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ    ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ακολουθούν υπογραφές 

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ  

 

 


