
 
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 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 8η του µήνα Απριλίου του έτους 2014 
και ώρα 13.00 µµ, η υπογεγραµµένη Βασιλική Τσατσαρώνη 
(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. 54/2014 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που 
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής την 31/3/2014 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
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Απόσπασµα από το υπ’αριθµ. 

3/31-3-2014 
Πρακτικό Συνεδριάσεως της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ 

Οι µάρτυρες 
 

ΑΓΛΑΪΑ  ΜΠΑΚΑΡΟΥ 
                                                                 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  ΨΗΜΜΕΝΟΥ   
  
 
 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 
 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ 
 

ΘΕΜΑ 
Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σχετικά µε παραχώρηση προς χρήση ∆ηµοτικής 
Έκτασης στο Σωµατείο “ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΕΛΠΙ∆ΕΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ”. 
  

 Στην Καρδίτσα σήµερα την 31η του µηνός Μαρτίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος 

∆ευτέρα και ώρα 9:30 π.µ., στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθµ. 8305/26-

3-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας,  η οποία 

έγινε σύµφωνα µε τους ορισµούς των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Κωτούλας Φίλιππος, Πρόεδρος   1) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος 

2) Αγραφιώτου Ελένη, Τακτικό Μέλος   2) Γιοβάνης Γεώργιος, Τακτικό Μέλος,  

3) Κατσιαβάρας Θωµάς, Τακτικό Μέλος        3) Γεννάδιος Ιωάννης, Τακτικό Μέλος 

4) Μπουραζάνης Αθανάσιος, Τακτικό Μέλος   4) Χάρµπας Θωµάς, Τακτικό Μέλος 

5) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος            

6)   αν και κλήθηκαν νόµιµα 

7)              

8)    

9)   

   

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών, 

παρόντα ήταν τα 5), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 75 

του Ν.3852/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των 

αναγραφόµενων στην πρόσκληση θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης 



 
 

 

Στη συνεδρίαση παρέστη η υπάλληλος του ∆ήµου Καρδίτσας, Βασιλική Τσατσαρώνη, για την 

τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε παραχώρηση 
προς χρήση ∆ηµοτικής έκτασης στο Σωµατείο “ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΕΛΠΙ∆ΕΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ” και αφού 
έλαβε υπόψη: 
 
1.Την υπ' αριθµ. πρωτ. 34120/18-12-2013 αίτηση του Σωµατείου “ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΕΛΠΙ∆ΕΣ 
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ”, η οποία έχει ως εξής: 
“Ζητώ όπως µου παραχωρήσετε ∆ηµοτική έκταση απέναντι από τις εργατικές κατοικίες, δίπλα 
στο Ινστιτούτο βάµβακος, στην περιοχή Τσαπόχα, έκτασης 30 στρεµµάτων, προκειµένου να 
την χρησιµοποιήσουµε για κύριο και βοηθητικό γήπεδο ποδοσφαίρου της γυναικείας µας 
οµάδας “Ελπίδες Καρδίτσας” η οποία συµµετέχει στην Α' Εθνική Γυναικών Ποδοσφαίρου µε 
πρωταγωνιστικό ρόλο. Η οµάδα έχει µια ακαδηµία µε µικρά κορίτσια και την µεγάλη οµάδα 
γυναικών (και πολλά τµήµατα µε αγόρια).” 
 
2.Την παρουσίαση του θέµατος από τον υπάλληλο του ∆ήµου Καρδίτσας κ. Κουτσάφτη 
Σπύρου, η οποία έχει ως εξής: 
“Με αίτησή του (Αρ. Πρωτ. 34120/18-12-2013) το σωµατείο ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΕΛΠΙ∆ΕΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
ζητούν να τους παραχωρηθεί έκταση για γήπεδο ποδοσφαίρου κύριου και βοηθητικού στην 
περιοχή Τσαπόχα προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες άθλησης των αθλητριών του 
Σωµατείου Ακαδηµία Ελπίδες που αγωνίζεται στην Α' Εθνική κατηγορία του γυναικείου 
ποδοσφαίρου. Η αναφερόµενη δηµοτική έκταση στη συνέχεια του Ινστιτούτου Βάµβακος, που 
ήδη έχει παραχωρηθεί και υπάρχουν οι κτιριακές εγκαταστάσεις του , έχει συνολικό εµβαδόν 
30 περίπου στρέµµατα εκ των 46,5 αρχικών. Έχοντας σα δεδοµένο ότι ο αγωνιστικός χώρος 
έχει έκταση περίπου 7 στρεµµάτων προεκτιµούµε ότι 2 γήπεδα κύριο και βοηθητικό θα 
χρειαστούν εµβαδό περίπου 18-20 στρεµµάτων στο ανατολικό (προς τον επαρχιακό) µέρος 
του γεωτεµαχίου. Η αναφερόµενη έκταση έχει ως δρόµο προσπέλασης τον δρόµο του 
αναδασµού καθώς από την πλευρά της επαρχιακής οδού Καρδίτσας Μητρόπολης υπάρχει 
αποστραγγιστικό κανάλι κατασκευασµένο από οπλισµένο σκυρόδεµα (διατοµή). 
Σήµερα είναι χώρος αδιαµόρφωτος και σε κατάσταση µη αξιοποιήσιµη άµεσα και το ισχύον 
Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο έχει ως πρόβλεψη (χωρίς απόλυτες δεσµεύσεις εκτός σχεδίου) το 
περιαστικό πράσινο που χωροθετείται εκατέρωθεν των κύριων οδικών αξόνων συνήθως. Θα 
µπορούσε να δοθεί προς χρήση για ορισµένο χρόνο π.χ. 10 έτη και να επανεξεταστεί τότε η 
συνέχιση της λειτουργίας του αθλητικού χώρου ανάλογα µε τις συνθήκες της εποχής, αρκεί να 
µην υπάρξουν µόνιµες εγκαταστάσεις. Πάντως στην περιοχή απέναντι υπήρξε παραχώρηση 
στον Εθνικό Καρδίτσας και δεν υπάρχουν µεγάλες δηµοτικές εκτάσεις σε όλη την περίµετρο 
της πόλης και σε µελλοντικές ζωτικές ανάγκες χωροθέτησης της αυτής ή άλλης φύσεως 
δραστηριοτήτων δεν θα υπάρχει η δυνατότητα να καλυφθούν. 
Αν ενδεχόµενα µπορούσε να εξεταστεί και η λύση της συστέγασης για την Ακαδηµία Ελπίδες 
µε κάποια άλλη οµάδα σε κάποιο άλλο γήπεδο (σε υπάρχουσες γηπεδικές εγκαταστάσεις στην 
περιοχή αυτή ή σε άλλη). Αυτό θα έπρεπε να προταθεί από το σωµατείο. Βέβαια πρόκειται για 
πρωτοποριακή αθλητική οµάδα (γυναικείο ποδοσφαιρικό τµήµα) που αγωνίζεται στην 
µεγαλύτερη εθνική κατηγορία, αλλά στην παρούσα φάση κατά την άποψή µας θα πρέπει ένα 
τµήµα της έκτασης των 30 στρεµµάτων να αξιοποιηθεί σε µεταγενέστερο χρόνο και το 
πιθανότερο για άλλες χρήσεις. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε τις πιθανές ανάγκες του συνοικισµού 
των εργατικών κατοικιών που κτίζονται και την µεγάλη βοήθεια που δίνουν οι αδόµητες 
εκτάσεις του ∆ήµου στις περιπτώσεις αυτές, καθώς και κάποια αιτήµατα που µπορούν να 
γίνουν και να θεωρηθούν εύλογα σε µεταγενέστερο χρόνο.” 
 
3.Το επισυναπτόµενο τοπογραφικό διάγραµµα. 

  



 
 

 

 
4.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
 
 

Οµόφωνα εισηγείται 
 

1.Την παραχώρηση προς χρήση τµήµατος 20 στρεµµάτων δηµοτικής έκτασης που βρίσκεται 
στην περιοχή Τσαπόχα και συγκεκριµένα στο υπ' αριθµ. 226 τεµάχιο του αναδασµού  
(ανατολική πλευρά του τεµαχίου) για δέκα (10) έτη στο Σωµατείο “Ακαδηµία Ελπίδες 
Καρδίτσας” προκειµένου να χρησιµοποιηθεί για κύριο και βοηθητικό γήπεδο της γυναικείας 
οµάδας του Σωµατείου “Ελπίδες Καρδίτσας”. 
 

2.Ο φορέας, στον οποίο παραχωρείται, αναλαµβάνει εξ ολοκλήρου τα λειτουργικά έξοδα και 
τις  δαπάνες συντήρησης του παραχωρούµενου χώρου. 
 
3.Μετά τη λήξη της διάρκειας της παραχώρησης η παραχωρηθείσα έκταση θα περιέλθει χωρίς 
επί πλέον διατυπώσεις στην αποκλειστική χρήση του ∆ήµου Καρδίτσας. 
 
4.Η απόφαση θα ανακληθεί µε άλλη όµοια, εφ' όσον εκλείψουν οι λόγοι που την 
υπαγορεύουν. 
 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 54 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε 

   

 

       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ 
 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ                                    Ακολουθούν υπογραφές 

 

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

                                                ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ 
  


