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ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 04
1. Η Διοικητική Επιτροπή του Ταμείου Εθνικής Άμυνας αποτελούμενη,
σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.Δ. 132/74 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 12 του
Ν. 2448/96, από τους:
α. Πάνο Καμμένο

Υπουργό Εθνικής Άμυνας
ως Πρόεδρο

β. Ευκλείδη Τσακαλώτο

Υπουργό Οικονομικών

γ. Ευάγγελο Αποστολάκη

Ναύαρχο, Αρχηγό ΓΕΕΘΑ

δ. Βασίλειο Τελλίδη

Αντγο, Αρχηγό ΓΕΣ

ε. Δημήτριο Θωμαϊδη

Αντγο, - A’ Υπαρχηγό ΓΕΣ

στ. Αλέξανδρο Οικονόμου

Αντγο, B’ Υπαρχηγό ΓΕΣ

ως μέλη, και τον Ανχη (ΜΧ) Αντώνιο Ψαρρά που ορίσθηκε με το υπ’ αρ. 8/9-7-2013
Πρακτικό της ΔΕ/ΤΕΘΑ ως Γραμματέας της ΔΕ/ΤΕΘΑ, συνήλθε σήμερα την …. 15η
Ιαν. 2016 και αφού έλαβε υπόψη:
(1) Ν.4407/29 (ΦΕΚ 316/28-8-1929 τ.Α΄)
(2) Ν. 2745/99 Περί ΥΑΜΣ
(3) ΦΕΚ 553/9-12-2008 τ. Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων (ΥΠΕΧΩΔΕ
Έγκριση Πολεοδομικών Μελετών Στρδων «ΛΟΥΜΑΚΗ»&
«ΚΙΟΥΣΗ»
(4) Αρ. Πρωτ. 5729/12/19-6-2013/Δήμος Καρδίτσας/Δνση Πολεοδομίας
(Πράξη Εφαρμογής)
(5). Φ.900.25/4/95272/Σ.61/20-8-2014/ΥΑΜΣ (Γνωμοδότηση)

2.

Αποφασίζει

Την Αποδοχή της εκπονηθείσας από το Δήμο Καρδίτσας Πράξεως
Εφαρμογής, όπως αποτυπώνεται στην 157/28.3.2013 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του υπόψη δήμου, με την οποίαν :
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α. Παραχωρείται, κατά κυριότητα, στο Δήμο Καρδίτσας το Στρδο
«ΛΟΥΜΑΚΗ», συνολικής επιφανείας 51 περίπου στρεμμάτων, με χρήσεις
κοινόχρηστου πάρκου – άλσους και πεζόδρομου, με σκοπό την αξιοποίησή του από
τον υπόψη δήμο.
β. Παραχωρούνται ομοίως, κατά κυριότητα, στον δήμο Καρδίτσας, τμήματα
εκ του στρδου «ΚΙΟΥΣΗ» συνολικής επιφάνειας 12 περίπου στρεμμάτων, με χρήσεις
κοινόχρηστου χώρου πρασίνου, πεζόδρομων και δρόμου.
γ. Αποδίδεται στο ΤΕΘΑ, πολεοδομημένο, το υπόλοιπο του στρδου
«ΚΙΟΥΣΗ», προς χρήση και αξιοποίησή του από το ΤΕΘΑ, όπως παρακάτω:
α. Οικοδομικό Τετράγωνο (O.T) Σ2, εμβαδού 11.804 τ.μ ως περιοχή
αμιγούς κατοικίας.
β. Οικοδομικό Τετράγωνο (O.T) Σ1, εμβαδού 38.082 τ.μ ως πολεοδομικό
κέντρο κεντρικής λειτουργίας της πόλης, με δυνατότητα ανάπτυξης χώρων
εμπορικών καταστημάτων, Ξενώνων, Τουριστικών εγκαταστάσεων, γραφείων κ.λπ.
υπό τον όρο ότι εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, ουχί μεγαλυτέρου των 36
μηνών, ο Δήμος Καρδίτσας θα προβεί σε μερική τροποποίηση της συγκεκριμένης
Πράξεως Εφαρμογής, στην κατεύθυνση πολεοδόμησης και απόδοσης στο ΤΕΘΑ
πολεοδομημένου ενός ακόμη οικοδομικού τετραγώνου εκ του στρδου «ΚΙΟΥΣΗ» ως
περιοχής αμιγούς κατοικίας, κατά παρόμοια μορφή με το Ο.Τ. Σ2 και κατά τον τρόπο
που θα περιγραφεί λεπτομερώς στην μεταξύ ΤΕΘΑ και δήμου Καρδίτσας σχετική
Σύμβαση. Σε διαφορετική περίπτωση ανακαλείται, από την ΔΕ/ΤΕΘΑ , η παρούσα
Απόφαση
3. Η όλη διαδικασία της Αποδοχής, όπως περιγράφεται παραπάνω, θα
αποτυπωθεί σε ανάλογη Σύμβαση μεταξύ ΤΕΘΑ και Δήμου Καρδίτσας. Η εν λόγω
σύμβαση θα πρέπει να συνταχθεί και υπογραφεί από τα συμβαλλόμενα μέρη (ΤΕΘΑ
– Δήμος Καρδίτσας) εντός χρονικού διαστήματος 6 μηνών από εκδόσεως της
Απόφασης της ΔΕ/ΤΕΘΑ. Σε περίπτωση που σε διάστημα (6) μηνών, από την
έκδοση της Απόφασης της ΔΕ/ΤΕΘΑ, δεν έχει υπογραφεί η εν λόγω Σύμβαση, η
παρούσα πράξη Αποδοχής αίρεται αυτοδικαίως.
4. Συμπληρωματικές των ανωτέρω πράξεις, και άμεσα συσχετιζόμενες με την
παρούσα πράξη Αποδοχής, θεωρούνται:
α .Η έγκριση της Πράξεως Εφαρμογής από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.
β. Η μετεγγραφή των ιδιοκτησιών ΤΕΘΑ και δήμου Καρδίτσας στο
αντίστοιχο Υποθηκοφυλακείο και Κτηματολόγιο της περιοχής.
γ. Η ανάληψη των οιονδήποτε εξόδων διαδικασιών μετεγγραφής κ.λπ. με
μέριμνα του δήμου Καρδίτσας.
5. Εξουσιοδοτεί τον Διευθυντή του ΤΕΘΑ για τις περαιτέρω ενέργειες.
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6. Το παρόν να αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ του διαδικτύου σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα.
Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
α. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
β. ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΕΘΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
ΝΑΥΑΡΧΟΣ
γ. ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΛΛΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Αντώνιος Ψαρράς
Ανχης(ΜΧ)
δ. A΄ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ε. Β΄ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

