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Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ 
Στην Καρδίτσα σήμερα την 17η του μήνα Ιουνίου του έτους 2015 και
ώρα  10.00  π.μ,  η  υπογεγραμμένη  Σταυρούλα  Ζάρρα  (υπάλληλος
Δήμου Καρδίτσας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν
3463/2006,  τοιχοκόλλησα  στο  προς  τούτο  προορισμένο  μέρος  του
Δημοτικού  Καταστήματος,  αντίγραφο  της  υπ’  αριθμ.  284/2015
απόφασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  που  συζητήθηκε  στη
συνεδρίαση αυτού στις 11-6-2015.
Προς  τούτο  συντάχθηκε  το  παρόν  αποδεικτικό  από  την
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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Απόσπασμα από το υπ’αριθ.
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Πρακτικό Συνεδριάσεως του Δημοτικού

Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες
 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

        
  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

                                                          ΘΕΜΑ
      Επικύρωση της έγκρισης επί αιτημάτων της ΕΛΑΟ για διεξαγωγή αγώνων στο

πεδίο προσγείωσης ελαφρών αεροσκαφών Μυρίνης.

  Στην Καρδίτσα σήμερα την 11η του μηνός Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα

7.00'  μ.μ.,  στο  Δημοτικό  Κατάστημα Καρδίτσας  και  ύστερα  από την υπ’  αριθ.  12913/5-6-2015 έγγραφη

πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 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

τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ                          

1) Αντωνίου Ελένη 17) Σβάρνας Ιωάννης 1) Μαρκινός Αθανάσιος

2) Αντωνίου Σωτήριος 18) Τάντος Μιχαήλ 2) Παπαγεωργίου Σταύρος 

3) Αραμπατζής Δημήτριος 19) Τίκας Τριαντάφυλλος Αν και κλήθηκαν νόμιμα

4) Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος 20) Ψημμένος Κωνσταντίνος

5) Γεννάδιος Ιωάννης 21) Παπαλός Κωνσταντίνος

6) Γιαννέλος Κλεομένης 22) Γούλας Σωτήριος

7) Γούλας Γεώργιος 23) Παπαδημητρίου Χαρίλαος

8) Διαμαντή Ευαγγελία 24) Τσιούκης Λάμπρος

9) Καπράνας Απόστολος 25) Βαρελάς Βάιος

10) Κολοκύθα Άλκηστις 26) Αμπαντζή Μαρία

11) Κουρκούνας Βασίλειος 27) Μιχαλάκης Κων/νος

12) Λέκκας Αλέξανδρος 28) Λέμας Ευάγγελος

13) Μαντζιάρας Παναγιώτης 29) Χατζής Ηλίας

14) Μπακαλάκου Σωτηρία 30) Κρανιάς Βασίλειος

15) Ντελής Ιωάννης 31) Σχορετσανίτης Ηλίας

16) Ξυλομένος Κωνσταντίνος



Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία  (σε σύνολο 33

μελών,  παρόντες  ήταν  31),  οι  οποίοι  αποτελούν  και  την  απόλυτη  πλειοψηφία  του  Σώματος,

σύμφωνα  με  το  άρθρο  96  του  Ν.3463/2010 «Περί  κύρωσης  του  Δημοτικού  &  Κοινοτικού

Κώδικος»), εισέρχεται  στη συζήτηση  των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης,

παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Φώτη Αλεξάκου. 

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

  Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με  επικύρωση
της  έγκρισης  επί  αιτημάτων  της  ΕΛΑΟ  για  διεξαγωγή  αγώνων  στο  πεδίο  προσγείωσης
ελαφρών αεροσκαφών Μυρίνης και αφού έλαβε υπόψη:

1.Την  εισήγηση  της  υπαλλήλου  του  Δήμου  και  μέλους  της  Επιτροπής  Διαχείρισης
Λειτουργίας (Ε.Δ.Λ)Πεδίου Προσγείωσης Μυρίνης Γιαννουλάκη Γεωργίας η οποία έχει  ως
εξής:
“Σύμφωνα με τον Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας του Αεροδρομίου, όσοι διαθέτουν
τις  νόμιμες  προϋποθέσεις,  και  επιθυμούν  να  διοργανώσουν  αγώνες  στο  αεροδρόμιο
Μυρίνης,  οφείλουν  εγγράφως να  αιτηθούν  από  τον  Δήμο την  παραχώρηση  του πεδίου
προσγείωσης για την ημέρα της διοργάνωσης και οι αγώνες θα διεξάγονται μετά από την
σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης Λειτουργίας. (Άρθρο 10, ΠΤΗΣΕΙΣ στο Πεδίο
Προσγείωσης Μυρίνης Δήμου Καρδίτσας (ΖΖΖΖ) )
  Εκ μέρους της Ελληνικής Αεραθλητικής Ομοσπονδίας (ΕΛΑΟ) στάλθηκαν δύο αιτήματα
προς την Επιτροπή Διαχείρισης Λειτουργίας του Αεροδρομίου Μυρίνης (Ε.Δ.Λ.) σχετικά με
διεξαγωγή :
 1.   Περιφερειακού Αγώνα υπερελαφρών αεροσκαφών (Υ.Π.Α.Μ.) στις 27 και 28 Ιουνίου
2015 και 
  2.  Περιφερειακού Αγώνα Γενικής Αεροπορίας στις 25 έως 27 Σεπτεμβρίου 2015.

   Σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις  5 Μαΐου 2015,  η επιτροπή γνωμοδότησε
θετικά ως προς την διεξαγωγή των αγώνων και εγκρίνει την διεξαγωγή των αγώνων, με τις
εξής προϋποθέσεις :
-Κατά την εκτέλεση των πτήσεων των αγώνων λαμβάνονται υπ’ όψιν υποχρεωτικά, το ΦΕΚ
(Αρ.Φύλλου  326/Β'/13-02-2014),  ο  Κανονισμός  Οργάνωσης  και  Λειτουργίας  του
Πεδίου Προσγείωσης και οι Νόμοι και Οδηγίες της Υ.Π.Α., που αφορούν πτήσεις στο πεδίο
και την ασφάλεια τους.

-Πριν από κάθε πτήση θα εξασφαλίζεται τηλεφωνική έγκριση ενεργοποίησης του Πεδίου από
τις υπηρεσίες Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΕΚ) του Αεροδρομίου Λάρισας.

-Θα πρέπει να οριστεί γραπτώς, εκ μέρους των διοργανωτών προς την Επιτροπή Διαχείρισης
Λειτουργίας, ο υπεύθυνος των αγώνων.

-Ο υπεύθυνος  των αγώνων, οφείλει  όταν του ζητηθεί  να ενημερώσει  την Ε.Δ.Λ.  με  το
πρόγραμμα των αγώνων και  το πλήθος  των αεροσκαφών με τα στοιχεία  τους,  που θα
λάβουν μέρος στους αγώνες

-Θα πρέπει να ενημερώνονται με ευθύνη του υπευθύνου των αγώνων, όλες οι αρμόδιες
υπηρεσίες για την ασφάλεια των πτήσεων (Πύργος Ελέγχου, ΥΠΑ, κτλ.) και θα εκδίδεται
αντίστοιχο ΝΟΤΑΜ, εφόσον αυτό απαιτείται, σε συνεργασία με την Ε.Δ.Λ..



-Θα πρέπει να ενημερώνονται με ευθύνη του υπευθύνου των αγώνων, όλες οι αρμόδιες
υπηρεσίες για την ασφάλεια των συμμετεχόντων και του κοινού (Αστυνομία, Πυροσβεστικό
σώμα, κτλ.), σε συνεργασία με την Ε.Δ.Λ..
-Η Ε.Δ.Λ. θα παρακολουθεί και θα καταγράφει σε ειδικό βιβλίο (logbook) την κίνηση όλων
των αεροσκαφών στο Πεδίο Προσγείωσης Μυρίνης (Π.Π.Μ.), την ημέρα του αγώνα.

-Για οποιοδήποτε θέμα που αφορά παράβαση κανονισμού, οδηγιών, αποφάσεων, κ.τ.λ. θα
επιλαμβάνεται η Ε.Δ.Λ., η οποία θα προβαίνει σε αντίστοιχες ενέργειες επίπληξης. 
Οι  συστάσεις  της  Ε.Δ.Λ.,  θα  γίνονται  στον υπεύθυνο  του αγώνα,  ο οποίος θα έχει  την
ευθύνη για ότι συμβαίνει στο αεροδρόμιο κατά την διάρκεια διεξαγωγής των αγώνων και θα
έχει την ευθύνη μεταφοράς οδηγιών – εντολών της Ε.Δ.Λ.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ως προς τις συστάσεις της ΕΔΛ, εφόσον κριθεί απαραίτητο,
η επιτροπή θα προβεί ακόμα και σε διακοπή των αγώνων.

-Η  Ε.Δ.Λ.  ενημερώνει  την  Υ.Π.Α.,  σε  περίπτωση  σοβαρού  συμβάντος  ή  υποτροπής
παράβασης του κανονισμού από ιδιώτες  αεροσκαφών ή από Αερολέσχες,  για  περαιτέρω
διερεύνηση και πιθανές κυρώσεις.

-Οι διοργανωτές οφείλουν να αποκαταστήσουν τυχόν φθορές στον χώρο του αεροδρομίου
κατά την διάρκεια των αγώνων.

    Εισηγούμαστε την επικύρωση της έγκρισης επί αιτημάτων της ΕΛΑΟ, με τις παραπάνω
προϋποθέσεις, για διεξαγωγή αγώνων στο αεροδρόμιο Μυρίνης.”

2. Το υπ. αριθμ 5701/20.3.2015 αίτημα της Επιτροπής Υπερελαφρών της ΕΛΑΟ προς τον
Δήμο Καρδίτσας με θέμα «Περιφερειακοί Αγώνες ΥΠΑΜ στο αεροδρόμιο Μυρίνης»

3. Το υπ. αριθμ 5927/26.3.2015 αίτημα της Επιτροπής Γενικής Αεροπορίας της ΕΛΑΟ προς
τον Δήμο Καρδίτσας με θέμα «Αίτηση για χρήση του Δημ. Α/Δ/ Μυρίνης – Καρδίτσας για
την διεξαγωγή αεραθλητικών αγώνων»

4.  Τις τοποθετήσεις, απόψεις και αντιρρήσεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές κατα-
γράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης.

5.  Την επακολουθήσασα ψηφοφορία κατά την οποία ΥΠΕΡ της  επικύρωσης της έγκρισης
επί αιτημάτων της ΕΛΑΟ για διεξαγωγή αγώνων στο πεδίο προσγείωσης ελαφρών αερο-
σκαφών Μυρίνης ψήφισαν όλοι οι παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι πλην του κ. Κρανιά
Βασίλειου ο οποίος ψήφισε ΛΕΥΚΟ. Ενώ κατά ψήφισαν οι κ.κ  Βαρελάς, Αμπαντζή και
Χαντζής 

6.  Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 96 Ν. 3463/2006, σύμφωνα με τις οποίες, 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

    Την επικύρωση  της έγκρισης των παρακάτω αιτημάτων της ΕΛΑΟ για διεξαγωγή αγώνων
στο πεδίο προσγείωσης ελαφρών αεροσκαφών Μυρίνης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που
αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας.

 



Μειοψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κρανιάς Βασίλειος ο οποίος ψήφισε ΛΕΥΚΟ.  Ενώ
κατά ψήφισαν οι κ.κ  Βαρελάς, Αμπαντζή και Χαντζής 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη  συζήτηση και  λήψη της  παρούσας απόφασης δεν πήραν μέρος  οι  κ.κ
Τσιούκης,  Γαλανόπουλος,  Διαμαντή,  Λέκκας,  Λέμας  και  Γούλας  Σωτ.,  λόγω αποχώρησής
τους από τη συνεδρίαση 
   
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθμό 284/2015
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ          ΤΑ ΜΕΛΗ

 ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ   ΜΑΡΙΑ ΑΠ. ΑΜΠΑΝΤΖΗ  Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝEΛΟΣ


