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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 13η του µήνα Αυγούστου 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. 410/2013 
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 31/7/2013. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 410 

 

Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
20/31-7-2013 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

            Αριθ.πρωτ.:21590/13-8-2013   
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

                                                          ΘΕΜΑ 

Παράταση µίσθωσης δηµοτικής έκτασης στη θέση “Νταµάρι” της Τοπικής 
Κοινότητας Καλλιθήρου. 
 

    
Στην Καρδίτσα σήµερα την 31η του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 

13:30 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 19832/26-7-2013 έγγραφη 

πρόσκληση του Αντιπροέδρου 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  14) Βερίλλης ∆οµήνικος  1) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος 

2) Αναστασίου Απόστολος  15) Γεννάδιος Ιωάννης  2) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος 

3) Αρβανιτάκου Σοφία  16) Ντελής Ιωάννης  3) Κωτούλας Φίλιππος 

4) Γούλας Σωτήριος  17) Ντούρλιας ∆ηµήτριος  4) Μπατζιάκας Βασίλειος 

5) Ζορµπάς Ιωάννης  18) Μακροστέργιος Αθανάσιος  5) Μπουραζάνης Αθανάσιος 

6) Καραγιάννης Νικόλαος  19) Τσίπρας Εµµανουήλ  6) Νασιάκου Αλεξάνδρα 

7)  Κατσιαβάρας Θωµάς  20) Αρχοντής ∆ηµήτριος  7) Χλαπάνας Ηλίας 

8) Μαρκινός Αθανάσιος  21) Χάρµπας Θωµάς  8) Καρκαλέτση Θεοδώρα 

9) Μουζιούρας Νικόλαος    9) Σουφλάκος Βασίλειος 

10) Παπαγεωργίου Σταύρος    10) Γιοβάνης Γεώργιος 

11) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος    11) Παπαδηµητρίου Φώτιος 

12) Σούφλα Ουρανία    12) Τσαντήλας Βασίλειος 

13) Τσιούκης Λάµπρος    

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33 

µελών, παρόντες ήταν 21), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, 

σύµφωνα µε το άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού 
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Κώδικος»), εισέρχεται  στη συζήτηση  των αναγραφόµενων στην πρόσκληση θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης, 

παρόντος του ∆ηµάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου. Παρών ήταν και ο Πρόεδρος του Τ.Σ. της Τοπικής 

Κοινότητας Καλλιθήρου. 

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

   
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε παράταση 
µίσθωσης δηµοτικής έκτασης στη θέση “Νταµάρι” της Τοπικής Κοινότητας Καλλιθήρου και 
αφού έλαβε υπόψη: 
 

1.Την υπ' αριθµ. πρωτ.19378/27-2013 αίτηση του Αθλητικού Σκοπευτικού Οµίλου 
“ΑΡΤΕΜΙΣ” και του Κυνηγετικού Συλλόγου Καρδίτσας, η οποία έχει ως εξής: 
“Σας παρακαλούµε, όπως, για λόγους επείγοντος µε έκτακτη συνεδρίασή σας, παρατείνετε 
την υπάρχουσα µίσθωση του χώρου του Σκοπευτηρίου µας στη δηµοτική έκταση στη θέση 
“ΝΤΑΜΑΡΙ” της κοινότητας Καλλιθήρου για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των είκοσι ετών, 
µε σκοπό την άµεση υποβολή φακέλου για την ένταξη έργου “εκσυγχρονισµός- ανάπτυξη 
και δηµιουργία σύγχρονου Σκοπευτηρίου πήλινου στόχου ευρωπαϊκών προδιαγραφών” στο 
πρόγραµµα ανάπτυξης LEADER από τους δύο Συλλόγους, τον Αθλητικό Σκοπευτικό Όµιλο 
Καρδίτσας “ΑΡΤΕΜΙΣ” και τον Κυνηγετικό Σύλλογο Καρδίτσας. 
Η υλοποίηση αυτού του έργου, το οποίο θα αναβαθµίσει αθλητικά, οικονοµικά και τουριστικά 
την περιοχή και φυσικά πρώτα την κοινότητα Καλλιθήρου, στην σηµερινή δύσκολη 
οικονοµική συγκυρία που διάγουµε, έχει ιδιαίτερα εξαιρετική σηµασία και ωφελιµότητα, 
καθώς όλη η περιοχή θα γίνει ευρύτερα γνωστή και θα αποκτήσει επισκεψιµότητα και 
τουριστική προβολή µε την διοργάνωση Σκοπευτικών αγώνων Περιφερειακής και 
Πανελλήνιας εµβέλειας που στοχεύουν στη διάδοση του Αθλήµατος της σκοποβολής. 
Σας υπενθυµίζουµε ότι εδώ και πολλά χρόνια λειτουργούν στο σκοπευτήριο γήπεδα 
πρακτικής σκοποβολής και ένα γήπεδο πήλινου στόχου µε όλες τις επίσηµες αδειοδοτήσεις 
και εγκρίσεις των αρµοδίων υπηρεσιών χωρίς οποιοδήποτε πρόβληµα. 
Παρακαλούµε για τις άµεσες ενέργειές σας, καθώς τρέχουν ασφυκτικά πιεστικές προθεσµίες 
για την υποβολή ολοκληρωµένου φακέλου για την ένταξη του συγκεκριµένου έργου στο 
πρόγραµµα LEADER.” 
 

2.Την υπ'αριθµ. 29/30-7-2013 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Καλλιθήρου. 
 

3.Την εισήγηση του Τµήµατος Εσόδων και ∆ηµοτικής Περιουσίας του ∆ήµου Καρδίτσας, η 
οποία έχει ως εξής: 
“Ο Αθλητικός Σκοπευτικός Όµιλος “Άρτεµις”, µισθώνει δηµοτική έκταση 50,00 στρεµµάτων 
στη θέση “νταµάρι”, στην ΤΚ Καλλιθήρου από 5/9/2007 έως 31/12/2017. Η µίσθωση έγινε 
από τον πρώην ∆ήµο Ιτάµου µε ανοιχτή, προφορική και πλειοδοτική δηµοπρασία. 
Με την αίτησή του ο πρόεδρος του οµίλου, αιτείται την επιπλέον παράταση της υφιστάµενης 
µίσθωσης για µία εικοσαετία από 1/1/2018 έως 31/12/2037, διότι επιθυµεί να ενταχθεί στο 
Ευρωπαϊκό πρόγραµµα ανάπτυξης LEADER, το οποίο πήρε παράταση υποβολής αιτήσεων- 
κατάθεσης φακέλου πρότασης, στις 26/8/2013. Το συγκεκριµένο πρόγραµµα αν υλοποιηθεί 
θα αναβαθµίσει οικονοµικά και τουριστικά την περιοχή και θα αναδείξει τον τόπο και το 
∆ήµο γενικότερα. 
Η παράταση αυτή θεωρείται απαραίτητη διότι αποτελεί κριτήριο επιλεξιµότητας η ύπαρξη 
τουλάχιστον 20ετούς διάρκειας µίσθωσης για το συγκεκριµένο πρόγραµµα (“Πρόγραµµα 
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007- 2013”- ΠΑΑ- Άξονας 4: “Εφαρµογή της 
προσέγγισης LEADER, Τοπικό Πρόγραµµα: “Αναζωογόνηση της υπαίθρου της πεδινής 
Καρδίτσας, λίµνης Ν. Πλαστήρα και Φουρνά Ευρυτανίας”. 
Εισηγούµαστε για τους ανωτέρω λόγους το σώµα να λάβει σχετική απόφαση παράτασης.” 
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4.Την προφορική παρέµβαση του Προέδρου του ∆.Σ. του Οµίλου Πρακτικής Σκοποβολής 
Καρδίτσας κ. Χαιρόπουλου, ο οποίος ανέφερε ότι από το έτος 2007 λειτουργούν στον ίδιο 
χώρο εγκαταστάσεις του οµίλου που εκπροσωπεί, οι οποίες καταλαµβάνουν χώρο περίπου 
δεκαπέντε (15) στρεµµάτων από τη συνολική µισθωµένη έκταση των 50 στρεµµάτων. Η 
λειτουργία των εν λόγω εγκαταστάσεων γίνεται χωρίς να επηρεάζεται αρνητικά η καλή 
λειτουργία των εγκαταστάσεων των αιτούντων την παράταση της διάρκειας της µίσθωσης 
συλλόγων. Και ότι πρέπει η λειτουργία των εγκαταστάσεων του οµίλου που εκπροσωπεί να 
συνεχισθεί απρόσκοπτα καθ' όλη τη διάρκεια της υφιστάµενης σύµβασης µίσθωσης. 

 
5.Τις τοποθετήσεις, απόψεις, αντιρρήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων  όπως αυτές 
καταγράφηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης. 

 
                                         Αποφάσισε οµόφωνα  

        
Κάνει δεκτή την υπ' αριθµ. πρωτ. 19378/27-2013 αίτηση του Αθλητικού Σκοπευτικού 
Οµίλου “ΑΡΤΕΜΙΣ”. 
Αποδέχεται για τους λόγους που αναφέρονται εισηγητικά την παράταση της διάρκειας της 
σύµβασης µίσθωσης από 1-1-2018 έως 31-12-2037 µε τους εξής ειδικότερους όρους:   
 

1.Μέχρι τη σύνδεση της ύδρευσης της Τοπικής Κοινότητας µε τον ανατολικό αγωγό 
ύδρευσης, θα πρέπει να γίνονται τακτές µετρήσεις των επιπέδων µολύβδου στο χώρο, εάν 
διαπιστωθεί ότι τα επίπεδα µολύβδου είναι υψηλά να σταµατήσει η λειτουργία του 
σκοπευτηρίου. 
 

2.Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο το έργο δεν ξεκινήσει εντός τεσσάρων (4) ετών 
από σήµερα, τότε η σύµβαση λύεται και δεν ισχύει η συµφωνηθείσα παράταση. 
 

3.Ο σύλλογος που µισθώνει την έκταση, δεν θα µπορεί να την υποµισθώσει ούτε αυτή, ούτε 
την εγκατάσταση εάν τελικά γίνει το έργο. 
 

4.Οι ελάχιστες θέσεις εργασίας που θα δηµιουργηθούν, να δεσµευθεί η ∆ηµοτική Αρχή και 
οι Σύλλογοι που έχουν µισθώσει το χώρο να προέρχονται από την Τοπική Κοινότητα 
Καλλιθήρου. 
 

5.Η λειτουργία του σκοπευτηρίου να υπόκειται σε κανόνες κοινής ησυχίας. 
 

6.Το 50% των εσόδων από την µίσθωση να περιέλθει στην Τοπική Κοινότητα Καλλιθήρου 
για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών. 
 

7.Να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία των δραστηριοτήτων του Οµίλου Πρακτικής 
Σκοποβολής σε τµήµα της µισθωθείσας έκτασης εµβαδού 15 περίπου στρεµµάτων στο 
βόρειο τµήµα αυτής καθ' όλη τη διάρκεια της µίσθωσης καθώς και κάθε άλλου νόµιµα 
υφιστάµενου συλλογικού φορέα µε σχετικό καταστατικό σκοπό µετά από τη σύναψη 
µνηµονίου συνεργασίας.   
 

 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήρε µέρος ο δηµοτικός 
σύµβουλος κ. Αρχοντής ∆ηµήτριος, λόγω αποχώρησής του από τη συνεδρίαση. 
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Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 410/2013 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ             O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ακολουθούν υπογραφές 

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ  

 

 

 

 

 

 


