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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 1η του µήνα Αυγούστου 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. 386/2014 
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 386 

  

Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
15/30-7-2014 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

             
     Αριθµ.Πρωτ.:19458/1-8-2014 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ 

 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΚΙΝΟΣ 

 

                                                          ΘΕΜΑ 

  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε κατά χρήση παραχώρηση έκτασης εντός 
του Πεδίου Προσγείωσης Ελαφρών Αεροσκαφών Μυρίνης για την κάλυψη 
λειτουργικών αναγκών της Αερολέσχης Καρδίτσας. 

  
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   Αν και κλήθηκαν νόµιµα 

13) Τσιούκης Λάµπρος    

14) Χλαπάνας Ηλίας    
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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. Παρούσα ήταν και η Πρόεδρος του Συµβουλίου 

της Τοπικής Κοινότητας Μυρίνης. 

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 η Αερολέσχη Νοµού 
Καρδίτσας θα χρησιµοποιεί κατά κύριο λόγο το χώρο του αεροδροµίου -λόγω της φύσης του 
σωµατείου- οπότε επιβάλλεται να διαθέτει ένα µικρό χώρο εντός του αεροδροµίου 
προκειµένου να συντονίζει τις ενέργειές της. 
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 “Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε κατά χρήση 
παραχώρηση έκτασης εντός του Πεδίου Προσγείωσης Ελαφρών Αεροσκαφών Μυρίνης για 
την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Αερολέσχης Καρδίτσας” το οποίο θεωρεί ως 
κατεπείγον, σύµφωνα µε όσα παραπάνω εκτέθηκαν. 
 

Β. Στη συνέχεια το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 
 

1.Την υπ' αριθµ. πρωτ. 14800/10-6-2014 αίτηση της Αερολέσχης Νοµού Καρδίτσας, η οποία 
έχει ως εξής: 
“Η νεοσυσταθείσα “Αερολέσχη Ν. Καρδίτσας” υποβάλλει το αίτηµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
του ∆ήµου Καρδίτσας, για την παραχώρηση έκτασης εντός του αεροδροµίου Μυρίνης. 
Στο χώρο αυτό πρόθεσή µας είναι να τοποθετήσουµε ένα κινητό γραφείο (Container-Isobox) 
διαστάσεων 18,0 τετρ.µέτρων, προσωρινής εγκατάστασης για να καλυφθούν πάγιες 
λειτουργικές ανάγκες της Αερολέσχης µας (Τοποθέτηση µικρού Μετεωρολογικού Σταθµού, 
Ασύρµατου Βάσεως Air Band και ενός γραφείου.) 
Οι διαστάσεις του χώρου ανέρχονται σε 20,00Χ 25,00 µέτρα µε την µεγαλύτερη πλευρά 
παράλληλη προς τον άξονα του διαδρόµου. Η θέση θα προσδιορισθεί από την αρµόδια 
Υπηρεσία του ∆ήµου, σε σχέση µε τις υπάρχουσες µελέτες κατασκευής των κτηριακών 
εγκαταστάσεων. 
Οποιαδήποτε στιγµή θα είναι δυνατόν να αποµακρυνθεί ή να µετατοπισθεί σύµφωνα µε τις 
τρέχουσες κατασκευαστικές ανάγκες. 
Είµαστε στη διάθεσή σας να συζητήσουµε πιθανές ανταποδοτικές ενέργειες από µέρους µας, 
έτσι ώστε να καθίσταται απρόσκοπτη και εύρυθµη η λειτουργία του αεροδροµίου Μυρίνης.” 
 

2.Την εισήγηση του κ. Αθανάσιου Μαρκινού, εντεταλµένου ∆ηµοτικού Συµβούλου, η οποία 
έχει ως εξής: 
“Έχοντας υπόψη: 
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 1.Την µε αριθµ. πρωτ.:14800/2-6-2014 αίτηση της Αερολέσχης Νοµού Καρδίτσας. 
 2.Το άρθρο 185 του νόµου 3463/06, σύµφωνα µε το οποίο η “∆ωρεάν παραχώρηση 
κυριότητας και χρήσης δηµοτικών και κοινοτικών ακινήτων”, επιτρέπεται µε απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου. Ειδικότερα µε την παράγραφο 2 του ανωτέρω άρθρου, 
“παραχωρείται δωρεάν η χρήση ακινήτων σε άλλα νοµικά πρόσωπα, που ασκούν 
αποκλειστικά και µόνο δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά 
συµφέροντα”. 
 3.Το καταστατικό ίδρυσης του σωµατείου µε την επωνυµία “ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΝΟΜΟΥ 
ΚΑΡ∆ΙΤΑΣ”, που εγκρίθηκε µε την υπ' αριθµ. 45/2014 διάταξη του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας. 
Στο άρθρο 2 “Σκοποί της Α.Ν.Κ.” του καταστατικού, διαπιστώνεται ότι οι δραστηριότητες που 
θα ασκούνται από το εν λόγω σωµατείο έχουν κοινωφελή σκοπό και προωθούν τα τοπικά 
συµφέροντα. 
 4.Το πρακτικό της αριθµ. 4/2014 συνεδρίασης του Συµβουλίου της Τ.Κ. Μυρίνης. 
 5.Την υπ' αριθµ. 107/2014 οµόφωνη εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
 6.Τον κανονισµό Οργάνωσης και Λειτουργίας του Αεροδροµίου 
εισηγούµαστε την δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση για πέντε (5) χρόνια της θέσης 1 
(Χώρος προς παραχώρηση για χρήση σε αερολέσχες), διαστάσεων 25,00m Χ 20,00m, 
σύµφωνα µε το σχέδιο µε τίτλο “Χωροθέτηση Μελλοντικών Εγκαταστάσεων στο ∆ηµοτικό 
Αεροδρόµιο Μυρίνης”. 
 

    3.Το πρακτικό της υπ' αριθµ. 4/2014 συνεδρίασης του συµβουλίου της Τ.Κ. Μυρίνης 
 
    4.Την υπ' αριθµ.107/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας. 
 
    5.Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 185 του Ν. 3463/06.  

 
    6.Το συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα. 

 
7.Την επακολουθήσασα ψηφοφορία κατά την οποία ΥΠΕΡ της κατά χρήση παραχώρησης 
έκτασης εντός του Πεδίου Προσγείωσης Μυρίνης ψήφισαν όλοι οι παρόντες ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι πλην του κ. Τσίπρα Εµµανουήλ ο οποίος δήλωσε παρών (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 

 
1.Την δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση για πέντε (5) χρόνια της θέσης 1 (Χώρος προς 
παραχώρηση για χρήση σε αερολέσχες), διαστάσεων 25,00m Χ 20,00m, σύµφωνα µε το 
σχέδιο µε τίτλο “Χωροθέτηση Μελλοντικών Εγκαταστάσεων στο ∆ηµοτικό Αεροδρόµιο 
Μυρίνης”. 
2.Την άδεια για τοποθέτηση κινητού γραφείου (Container-Isobox) διαστάσεων 18 τ.µ. από 
το σωµατείο στον παραχωρούµενο κατά χρήση χώρο, µε την τήρηση όλων των νόµιµων 
προϋποθέσεων. (Έκδοση πιθανώς αναγκαίων αδειών στο όνοµα του ∆ήµου Καρδίτσας µε 
ευθύνη και δαπάνες του συλλόγου).  
3.Ο φορέας στον οποίο γίνεται η παραχώρηση, αναλαµβάνει εξ ολοκλήρου τα λειτουργικά 
έξοδα (ρεύµα, νερό) και τις δαπάνες συντήρησης του παραχωρούµενου χώρου. 
4.Ο φορέας στον οποίο γίνεται η παραχώρηση, ανταποδοτικά, οφείλει να συνδράµει σε κάθε 
προσπάθεια του ∆ήµου Καρδίτσας για την διατήρηση της ευταξίας της συνολικής δηµοτικής 
έκτασης του Πεδίου Προσγείωσης, µε βάση τις κατευθύνσεις και την εποπτεία της Επιτροπής 
∆ιαχείρισης Λειτουργία (Ε.∆.Λ.) 
5.Ο φορέας στον οποίο γίνεται η παραχώρηση, θα σέβεται και θα κινείται στο πλαίσιο του 
εγκριθέντα κανονισµού Οργάνωσης και Λειτουργίας του Πεδίου Προσγείωσης Μυρίνης 
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(Π.Π.Μ.), θα είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και θα ισχύει άµεσα για όλους 
όσους το χρησιµοποιούν. 
6.Μετά τη λήξη της διάρκειας της παραχώρησης, η παραχωρηθείσα έκταση θα περιέλθει 
χωρίς επί πλέον διατυπώσεις στην αποκλειστική χρήση του ∆ήµου Καρδίτσας. 
7.Μετά από εισήγηση της Επιτροπής ∆ιαχείρισης Λειτουργίας (Ε.∆.Λ.) και εφόσον 
συντρέχουν σοβαροί λόγοι που θίγουν τα συµφέροντα του ∆ήµου Καρδίτσας ή δεν ισχύουν 
οι λόγοι παραχώρησης κατά χρήση, ο ∆ήµος Καρδίτσας διατηρεί το δικαίωµα να ανακαλέσει 
τη δωρεάν παραχώρηση του ακινήτου οποιαδήποτε χρονική στιγµή και την αποµάκρυνση 
οποιασδήποτε εγκατάστασης µε ευθύνη του σωµατείου, αφού ενηµερώσει εγγράφως 
τουλάχιστον δύο (2) µήνες νωρίτερα.  
8.Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο Καρδίτσας, ως νόµιµο εκπρόσωπο του ∆ήµου Καρδίτσας, για 
την υπογραφή της σχετικής σύµβασης παραχώρησης. 

   

Παρών δήλωσε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Τσίπρας Εµµανουήλ (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.) 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν συµµετείχαν οι ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι κ.κ. Βερίλλης, Γιοβάνης και Αρχοντής λόγω αποχώρησής τους από τη συνεδρίαση. 

 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 386/2014 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ           O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΜΑΡΚΙΝΟΣ ΑΘΑΑΝΑΣΙΟΣ     ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ακολουθούν υπογραφές 

 
Καρδίτσα ______________ 

Πιστό Αντίγραφο 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 

 

 


