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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α      Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Χανίων συνεδρίασε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Χανίων σήµερα την 20η

Ιουνίου 2013 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 14:30 ύστερα από την υπ’αριθµ. 47891/14-6-2013 έγγραφη

πρόσκληση της Προέδρου του Σώµατος, παρόντος του ∆ηµάρχου Χανίων κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΣΚΟΥΛΑΚΗ.

ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αγγελάκη Ναυσικά, Αλεξανδράκης Νεκτάριος, Αµπαδιωτάκης Ελευθέριος, Αποστολάκη Νίκη, Αρχοντάκης Γεώργιος,

Αρχοντάκης Γρηγόριος, Αρχοντάκης Κωνσταντίνος, Βάµβουκας Αναστάσιος, Βιρβιδάκης Κυριάκος, Βλαζάκης Νικόλαος,

Βογιατζόγλου Χαράλαµπος, Γεωργακάκης Γεώργιος, Γούλας Λάµπρος, ∆αµιανάκης Γεώργιος, Καραγιαννάκης Εµµανουήλ,

Καραµπινάκης Νικόλαος, Καστρινάκης Βασίλειος, Κεµεσίδης Εµµανουήλ, Κοκκινάκη Μαρία, Κοκοτσάκης Πέτρος,

Κοτζαµιχάλης Μιχαήλ, Κουρούσης Χαράλαµπος (Μπάµπης), Κουτράκης Ιωάννης, Κυνηγός Μιχαήλ, Λειψάκης ∆ηµήτριος,

Λιονάκης Μανούσος, Μαυρεδάκης Εµµανουήλ, Μυλωνάκη Θεοχαρούλα, Ξανθουδάκης Γεώργιος, Ξυνίδης Νικόλαος,

Παπαδάκης ∆ηµήτριος, Παπαδογιάννης Αριστείδης, Παπαντωνάκης Νικόλαος, Πουλιδάκης Γεώργιος,

Πρωτοπαπαδάκης Κωνσταντίνος, Σταµατάκης Εµµανουήλ, Τσαπάκος Γεώργιος, Φραγγεδάκης Γεώργιος, Φραγκάκης

Εµµανουήλ, Φραγκογιάννη - Τσάφαρη Χριστίνη, Χάµπας Βασίλειος, Χαριτάκη-Μακράκη Χρυσάνθη, Χατζάκης Ιωάννης,

Χατζηδάκη -Μιχαηλάκη Χρυσή, Ψαρουδακης Ανδρέας. 

Απουσίαζαν ενώ κλήθηκαν νόµιµα οι κ.κ. ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Αποστολάκη Νίκη, Αρχοντάκης Γεώργιος, Βιρβιδάκης

Κυριάκος (άδεια), Γεωργακάκης Γεώργιος, ∆αµιανάκης Γεώργιος, Καραµπινάκης Νικόλαος, Καστρινάκης Βασίλειος,

Κοκοτσάκης Πέτρος, Κουτράκης Ιωάννης, Λιονάκης Μανούσος, Ξανθουδάκης Γεώργιος, Παπαδάκης ∆ηµήτριος,

Φραγγεδάκης Γεώργιος, Χαριτάκη-Μακράκη Χρυσάνθη, Χατζάκης Ιωάννης και Ψαρουδακης Ανδρέας .

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα - πρακτικογράφο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Γεωργία ∆ρακακάκη. 

Παραβρέθηκε η νοµικός σύµβουλος του ∆ήµου Χανίων  Τριανταφυλλιά Σπάρταλη.

Από τους κληθέντες Προέδρους, ήταν παρόντες οι κ.κ. Πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Μουρνιών Σχοινάς Μιχαήλ

Αντιπρόεδρος, Χανίων Μαρακάκης Γεώργιος. Επίσης από τους κληθέντες Προέδρους – Εκπροσώπους των Τοπικών

Κοινοτήτων, ήταν παρόντες Απτέρων Τσικουδάκης Σταύρος, Βαµβακόπουλου Κοκολάκης Μιχαήλ και Θερίσου

Φυτουράκης Αθανάσιος. 

Η υπ’αριθµ. 497/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, αφού ερωτήθηκε το Σώµα, συζητήθηκε εκτός ηµερήσιας

διάταξης.

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 514
Στη συνέχεια εισάγεται και ανακοινώνεται προς το Σώµα το ακόλουθο υπ’ αριθµ. 50305/20-6-2013

έγγραφο του Αντιδηµάρχου κ. Νικολάου Ξυνίδη, που αφορά ανάκληση ή µη της δωρεάς ενός

ακινήτου της τέως Κοινότητας Μουζουρά Ακρωτηρίου στην Ολυµπιακή Αεροπορία ΑΕ και έχει ως

εξής:

Με το υπ' αριθµ. 45752/2-4-1992 συµβόλαιο πώλησης και δωρεάς ακινήτου του

Συµβολαιογράφου Χανίων Αναστασίου Τσόντου, νόµιµα µεταγεγραµµένου στο Υποθηκοφυλακείο

Χανίων µε αριθµό µεταγραφής 155336-7, η πρώην Κοινότητα Μουζουρά Ακρωτηρίου, συµβλήθηκε

µε την ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕ που εδρεύει στην Αθήνα

(Συγγρού 96) και α) παραχώρησε µε δωρεά το 69% εξ αδιαιρέτου ενός αγροτεµαχίου εκτάσεως

59.196,60 τµ που βρίσκεται στην τοποθεσία “Ρετσιά” της κτηµατικής περιοχής του χωριού

Μουζουράς Κυδωνίας Χανίων και β) µεταβίβασε το 31% αυτού µε πώληση στην ίδια ως άνω

εταιρεία. 

Με το σχέδιο Καποδίστριας, η Κοινότητα Μουζουρά περιήλθε στο ∆ήµο Ακρωτηρίου µε καθολική

διαδοχή και σύµφωνα µε το νόµο 2539/1997 (νόµος Καποδίστριας), του οποίου πλέον καθολικός

διάδοχος έχει καταστεί ο ∆ήµος Χανίων δυνάµει του ν. 3852/2010 (νόµος Καλλικράτης). 

Η ανωτέρω δωρεά του 69% εξ' αδιαιρέτου της πλήρους κυριότητας του ακινήτου, έγινε µε τους εξής

όρους που αποτελούν τρόπο (δωρεά υπό τρόπο), όπως αυτοί λεπτοµερώς αναφέρονται και ορίζονται στο

ανωτέρω συµβόλαιο και οι οποίοι περιλαµβάνονταν στην µε αριθµό 6 απόφαση της 20ης Φεβρουαρίου

1992 του Κοινοτικού Συµβουλίου Μουζουρά : 

1) Η δωρεά έγινε για τη δηµιουργία από την ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕ αποκλειστικά

Εκπαιδευτικού Κέντρου Εξοµοιωτών Πτήσεως υπό τον όρο ότι αυτό θα αποπερατωθεί και θα λειτουργήσει

µέσα στην επόµενη πενταετία από τον (απο)χαρακτηρισµό από το ∆ασαρχείο της ανωτέρω εκτάσεως.

2) Σε περίπτωση δε µεταβολής της χρήσεως του παραχωρουµένου δια της ως άνω δωρεάς 

ποσοστού 69% ή διακοπής λειτουργίας του ως άνω Εκπαιδευτικού Κέντρου, η Κοινότητα Μουζουρά

δικαιούται να ανακαλέσει τη δωρεά εντός χρονικού διαστήµατος δύο (2) ετών από της αλλαγής της 

χρήσεως ή της διακοπής λειτουργίας του Εκπαιδευτικού Κέντρου

3) Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕ δικαιούται να λειτουργήσει το Εκπαιδευτικό Κέντρο είτε η ίδια είτε 

µέσω ετέρου νοµικού προσώπου, το οποίο θα ελέγχεται από αυτήν.
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Ορίζει δε, ότι εάν συντελεστεί κάποια από τις ως άνω περιπτώσεις, η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕ

δικαιούται να κρατήσει στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητα νοµή και κατοχή της ένα τµήµα της όλης

εκτάσεως που αντιστοιχεί στο αγορασθέν από αυτήν ποσοστό 31%, ήτοι τµήµα εµβαδού 18.351 τµ εκ της

όλης εκτάσεως, κατά την εύλογη κρίση της και υπό τον απαράβατον όρο ότι θα περιληφθούν στο τµήµα

αυτό όσα κτίρια και εγκαταστάσεις θα έχει αυτή µέχρι τότε ανεγείρει, καθώς και οι περιβάλλοντες αυτά

αναγκαίοι για την λειτουργία τους χώροι Στην Κοινότητα Μουζουρά θα περιέλθει κατά πλήρη κυριότητα

νοµή και κατοχή η υπολειπόµενη µετά ταύτα έκταση των 40.845,60 τµ που αντιστοιχεί στο υπ' αυτής

δωρηθέν ποσοστό 69% της όλης εκτάσεως. Συµφωνήθηκε ακόµα ότι η εν λόγω διανοµή θα γίνει δια

συµβολαιογραφικού εγγράφου και σε περίπτωση αρνήσεως τινός των συµβαλλοµένων µερών να

συµπράξει στην κατάρτιση και υπογραφή του σχετικού συµβολαίου, το έτερο συµβαλλόµενο µέρος

δικαιούται να επιδιώξει τη διανοµή δια της δικαστικής οδού, κατά δε το χρονικό διάστηµα που θα

µεσολαβήσει, η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕ θα έχει υπό την αποκλειστική νοµή και κατοχή της όλα τα

κτίρια και τις εγκαταστάσεις χωρίς να υποχρεούται να καταβάλει οιαδήποτε αποζηµίωση ή άλλη παροχή

στην Κοινότητα. Σε περίπτωση δε που δεν καταστεί εφικτή η κατά τα άνω διανοµή, οι συγκύριοι της όλης

εκτάσεως υποχρεούνται να υπογράψουν σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας στην οποία θα αποτυπώνεται η

ανωτέρω συµφωνία.. 

Η Ολυµπιακή Αεροπορία ΑΕ δυνάµει της υπ΄αριθµ. 331/93 οικοδοµικής άδειας της ∆/σης Πολεοδοµίας

Χανίων κατασκεύασε και λειτούργησε το κέντρο εκπαίδευσης εξοµοιωτών πτήσεων στο ακίνητο αυτό. 

Η δωρεοδόχος όµως, δηµόσια τότε ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕ η

οποία µετονοµάστηκε στη συνέχεια σε «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ –ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ» (ΦΕΚ 1485/2004

τ.ΑΕ και ΕΠΕ) που εδρεύει στην Αθήνα (Συγγρού 96), τελεί σήµερα υπό ειδική εκκαθάριση µε τη

διαδικασία του άρθρου 14Α (Ειδική εκκαθάριση δηµοσίων επιχειρήσεων) του ν. 3429/2005, δυνάµει της

µε αριθµό 5716/2009 απόφασης του Εφετείου Αθηνών, µε εκκαθαριστή την ανώνυµη εταιρεία µε την

επωνυµία  «ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΑΕ». 

∆ηµότης µας, µε επιστολή του µε ηµεροµηνία 15-5-2013 απευθυνόµενη στο ∆ήµαρχο Χανίων (αρ. πρωτ.

εισερχοµένου 39456/22-5-2013) µας πληροφόρησε µε συνηµµένο στην επιστολή αυτή απόσπασµα

δηµοσίευσης στην τοπική εφηµερίδα “ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ”, ανακοίνωση της ειδικής εκκαθαρίστριας

“ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΑΕ” στην οποία περιέχεται

δηµόσια πρόσκληση για τη συµµετοχή στη διαδικασία εκποίησης µε ελεύθερη διαπραγµάτευση

του παραπάνω περιγραφοµένου ακινήτου εξοµοιωτών πτήσεως της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕ, µετά

την άκαρπη διεξαγωγή δύο δηµόσιων πλειοδοτικών διαγωνισµών, µετά του κτιριακού συγκροτήµατος

τεσσάρων επιπέδων συνολικής επιφανείας 7.092,62 τµ και φυλακίου 22,71 τµ µετά των υπαρχόντων σε

αυτό κινητών πραγµάτων (εξοµοιωτών πτήσεων κλπ) µε ποσό εγγύησης 500.000 ευρώ. Στην ως άνω

δηµόσια πρόσκληση, η ειδική εκκαθαρίστρια προσκαλεί τους ενδιαφεροµένους υποψήφιους αγοραστές να

υποβάλλουν γραπτή δεσµευτική προσφορά µέχρι την 5η Ιουνίου 2013 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12.00

στα Γραφεία της Εθνικής Κεφαλαίου για την πώληση του ακινήτου των εξοµοιωτών πτήσεων όπου είναι

και βρίσκεται και ειδικότερα «στην πραγµατική και νοµική κατάσταση που θα βρίσκεται κατά την ηµεροµηνία

υπογραφής της οικείας σύµβασης µεταβίβασης». Η αποσφράγιση των προσφορών θα γινόταν από τον

Πρόεδρο της Επιτροπής την ίδια ως άνω ηµέρα και ώρα ενώπιον των ενδιαφεροµένων. 

Ο ∆ήµος Χανίων, µετά την ενηµέρωσή του αυτή περί εκποίησης της ανωτέρω δωρηθείσας κατά 69% εξ

αδιαιρέτου έκτασης και δεδοµένης ως εκ τούτου της διακοπής λειτουργίας του Εκπαιδευτικού Κέντρου και

µη λειτουργίας του πλέον από τη δωρεοδόχο εταιρεία ή άλλη εταιρεία υπό τον έλεγχό της, άσκησε

ασφαλιστικά µέτρα µετά από απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (υπ΄ αριθµ. 539/28-5-2013) ενώπιον

του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Χανίων για την αναστολή κάθε διαδικασίας εκποίησης του ανωτέρω

ακινήτου εν όψει ανακλήσεως της δωρεάς αυτής λόγω µη εκπληρώσεως του τρόπου όπως αυτός ορίζεται

στο σχετικό συµβόλαιο, καθώς και προσωρινή διαταγή για τη µη πραγµατοποίηση κατά την ηµεροµηνία

της 5/6/13 της διαδικασίας ελεύθερης διαπραγµάτευσης. Το αίτηµα αυτό απερρίφθη από τη δικαστή

υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Χανίων και η εκδίκαση των ασφαλιστικών µέτρων έχει οριστεί για την 2-7-

2013.. Στο µεταξύ, η ανωτέρω διαδικασία εκποίησης απέβη άκαρπη λόγω µη παρουσιάσεως υποψηφίων

αγοραστών. 

Σύµφωνα λοιπόν µε τους όρους που αποτελούν και τον «τρόπο» υπό τον οποίο έγινε η εν λόγω δωρεά,

που ορίζονται στο ανωτέρω συµβόλαιο, σε περίπτωση µεταβολής της χρήσεως του

παραχωρουµένου οικοπέδου ή διακοπής λειτουργίας του Εκπαιδευτικού Κέντρου Εξοµοιωτών

πτήσεων (simulator), δίδεται δικαίωµα στην δωρήτρια Κοινότητα και πλέον στο ∆ήµο Χανίων, να

ανακαλέσει εντός όµως διετίας από της αλλαγής της χρήσεως ή της διακοπής λειτουργίας του

Εκπαιδευτικού Κέντρου. Επίσης, δίνεται το δικαίωµα στη δωρήτρια να ανακαλέσει τη δωρεά εφόσον δεν

πληρούται από τη δωρεοδόχο ο όρος της λειτουργίας του Εκπαιδευτικού Κέντρου από την ίδια την

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕ ή µέσω ετέρου νοµικού προσώπου που θα ελέγχεται ΟΜΩΣ από αυτήν. 
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Επειδή ο ∆ήµος µας ενηµερώθηκε για την διαδικασία εκποίησης του ακινήτου αυτού µε την ανωτέρω 

επιστολή του δηµότη µας την 22-5-2013 κατόπιν της σχετικής καταχώρησης της ανακοίνωσης εκποίησής

του στο φύλλο της 14/5/13 της εφηµερίδας Χανιώτικα Νέα. Επειδή δε µετά ταύτα διαπιστώθηκε το πρώτον

για το ∆ήµο µας κατά τη διαδικασία της προσωρινής διαταγής ενώπιον της ∆ικαστού του ΜΠΧ από τη

δήλωση του παραστάντος δικηγόρου της ειδικής εκκαθαρίστριας εταιρείας καθώς και των

προσκοµισθέντων εγγράφων από αυτήν (βλ. εµπιστευτικό υπόµνηµα προσφοράς για την εκποίηση του

ακινήτου), ότι το Εκπαιδευτικό Κέντρο δεν λειτουργεί πλέον από την 20/12/2009 οπότε και εντάχθη στο

καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης η δωρεοδόχος εταιρεία, ήδη δε έχουν προηγηθεί δύο δηµόσιοι πλειοδοτικοί

διαγωνισµοί οι οποίοι απέβησαν άκαρποι νωρίτερα το 2013. Ο ∆ήµος µας όµως αγνοούσε το γεγονός αυτό 

καθότι και φύλακες στο κτίριο υπήρχαν και δεν ήταν δυνατόν να γνωρίζει δια των υπηρεσιών του το χρόνο 

και τη συχνότητα που λειτουργούσε αυτό ως Εκπαιδευτικό Κέντρο.  Το γεγονός δε ότι σύµφωνα µε το

άρθρο 14 Α παρ. 4 του ν. 3429/2005 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα περί ειδικής

εκκαθάρισης των δηµοσίων επιχειρήσεων : «Η θέση της επιχείρησης σε ειδική εκκαθάριση δεν αποτελεί

λόγο λύσεως της εταιρείας, δεν συνεπάγεται διακοπή της λειτουργίας της και δεν επιφέρει τη λύση των

πάσης φύσεως συµβάσεων της ούτε αποτελεί λόγο λύσεως αυτών». Κατά συνέπεια η θέση και µόνο σε

ειδική εκκαθάριση µε το παραπάνω άρθρο της δωρεοδόχου ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΕ δεν

συνεπαγόταν αφ’ εαυτής τη διακοπή λειτουργίας του εξοµοιωτή πτήσεων κι ως εκ τούτου θεωρούµε ότι ο

∆ήµος µας ως καθολικός διάδοχος της τέως Κοινότητας Μουζουρά δύναται νοµίµως και εµπροθέσµως να

ανακαλέσει εφόσον δεν έχει περάσει 2ετία από τη γνώση της διακοπής λειτουργίας του Εκπαιδευτικού

Κέντρου, την πραγµατοποιηθείσα ως άνω δωρεά. Θέµα για την αλλαγή της χρήσης που τίθεται ως όρος

στη δωρεά δεν έχει τεθεί ακόµη καθόσον δεν είναι γνωστή εκ των προτέρων η χρήση για την οποία

ενδεχόµενος αγοραστής του ακινήτου το προορίζει, πάντως όρος περί διατήρησης της χρήσεως αυτής του

ακινήτου στους όρους του διαγωνισµού,  δεν τίθεται για τον υποψήφιο αγοραστή.

Περαιτέρω, εκ του γεγονότος της διακοπής λειτουργίας του Εκπαιδευτικού Κέντρου και της αφαίρεσης της

σχετικής άδειας από την Ολυµπιακή, όπως αναφέρεται συγκεκριµένα στο εµπιστευτικό υπόµνηµα

προσφοράς για την ανωτέρω εκποίηση, είναι προφανές ότι το δωρηθέν ακίνητο δεν µπορεί πλέον να το

λειτουργήσει, ως ο τρόπος της δωρεάς ορίζει, αποκλειστικά η δωρεοδόχος ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕ

αλλά ούτε και καµία άλλη εταιρεία που να ελέγχεται από αυτήν .Κατά συνέπεια, λόγος ανακλήσεως της

δωρεάς σύµφωνα µε το ανωτέρω συµβόλαιο αποτελεί και η µη πλήρωση πλέον του ανωτέρω όρου του

από τη δωρεοδόχο.

Επειδή πρέπει εδώ να τονιστεί ότι η ως άνω µη εκπλήρωση του τρόπου της δωρεάς συντελέστηκε χωρίς

καµία υπαιτιότητα της τέως Κοινότητας Μουζουρά ή του διαδόχου αυτής ∆ήµου Ακρωτηρίου και νυν ∆ήµου

Χανίων, αλλά οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της δωρεοδόχου εταιρείας και τα λανθασµένων

χειρισµών της ως προς τα οικονοµικά της που την έφεραν στην κατάσταση αδυναµίας πληρωµής των

υποχρεώσεων της και τη θέση αυτής σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης. 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, προτείνεται στο σώµα η λήψη απόφασης περί : 

1. Ανακλήσεως της δωρεάς του 69% εξ αδιαιρέτου ενός αγροτεµαχίου εκτάσεως 59.196,60 τµ που

βρίσκεται στην τοποθεσία “Ρετσιά” της κτηµατικής περιοχής του χωριού Μουζουράς Κυδωνίας Χανίων, η

οποία πραγµατοποιήθηκε µε το υπ' αριθµ. 45752/2-4-1992 συµβόλαιο πώλησης και δωρεάς ακινήτου του

Συµβολαιογράφου Χανίων Αναστασίου Τσόντου, νόµιµα µεταγεγραµµένου στο Υποθηκοφυλακείο Χανίων

µε αριθµό µεταγραφής 155336-7, όπως αυτό λεπτοµερώς περιγράφεται σε αυτό και επί του οποίου η

δωρεοδόχος έχει οικοδοµήσει κτιριακές εγκαταστάσεις συνολικής επιφανείας 7.092,62 τµ και φυλακίου

22,71 τµ για τη λειτουργία Εκπαιδευτικού Κέντρου Εξοµοιωτών πτήσεων για τους λόγους που ανωτέρω

λεπτοµερώς αναφέρονται 

2. Της διενέργειας κάθε αναγκαίας νόµιµης ενέργειας από τις υπηρεσίες µας για την υλοποίηση της

παρούσας και σύµφωνα µε τους όρους που θέτει για την περίπτωση αυτή το υπ'αριθµ. 45752/2-4-1992

συµβόλαιο δωρεάς, ήτοι ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕ µέσω της ειδικής εκκαθαρίστριας, δικαιούται να

κρατήσει στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητα νοµή και κατοχή της ένα τµήµα της όλης εκτάσεως που

αντιστοιχεί στο αγορασθέν από αυτήν ποσοστό 31%, ήτοι τµήµα εµβαδού 18.351 τµ εκ της όλης

εκτάσεως, κατά την εύλογη κρίση της και υπό τον απαράβατον όρο ότι θα περιληφθούν στο τµήµα αυτό

όσα κτίρια και εγκαταστάσεις έχει αυτή µέχρι σήµερα ανεγείρει, καθώς και οι περιβάλλοντες αυτά αναγκαίοι

για την λειτουργία τους χώροι. Στο ∆ήµο Χανίων δε, θα περιέλθει κατά πλήρη κυριότητα νοµή και κατοχή η

υπολειπόµενη µετά ταύτα έκταση των 40.845,60 τµ που αντιστοιχεί στο υπ' αυτής δωρηθέν ποσοστό 69%

της όλης εκτάσεως. Η εν λόγω διανοµή θα γίνει δια συµβολαιογραφικού εγγράφου και σε περίπτωση

αρνήσεως της δωρεοδόχου να συµπράξει στην κατάρτιση και υπογραφή του σχετικού συµβολαίου, ο

∆ήµος Χανίων µπορεί να επιδιώξει τη διανοµή δια της δικαστικής οδού, κατά δε το χρονικό διάστηµα που

θα µεσολαβήσει, η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕ θα έχει υπό την αποκλειστική νοµή και κατοχή της όλα
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τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις χωρίς να υποχρεούται να καταβάλει οιαδήποτε αποζηµίωση ή άλλη παροχή

στο ∆ήµο. 
        Επακολουθεί µικρή συζήτηση και τέλος αφού δεν υπήρξε αντίρρηση 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αφού άκουσε τα παραπάνω έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 3852/2010 περί ∆.Κ.Κ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. ∆ιαπιστώνει ότι :

α) Η δωρεοδόχος εταιρεία µε την επωνυµία “ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ -ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ” που εδρεύει

στην Αθήνα (Συγγρού 96) και η οποία τελεί σήµερα υπό ειδική εκκαθάριση µε τη διαδικασία του

άρθρου 14Α (Ειδική εκκαθάριση δηµοσίων επιχειρήσεων) του ν. 3429/2005, δυνάµει της µε αριθµό

5716/2009 απόφασης του Εφετείου Αθηνών, µε εκκαθαριστή την ανώνυµη εταιρεία µε την

επωνυµία «ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΑΕ»,

έπαψε πλέον να λειτουργεί το Εκπαιδευτικό Κέντρο Εξοµοιωτών πτήσεων που κατασκεύασε επί του

δωρηθέντος σε αυτήν κατά ποσοστό 69% εξ αδιαιρέτου της πλήρους κυριότητας αγροτεµαχίου εκτάσεως

59.196,60 τµ που βρίσκεται στην τοποθεσία “Ρετσιά” της κτηµατικής περιοχής του χωριού Μουζουράς

Ακρωτηρίου Χανίων ∆ήµου Χανίων, η οποία πραγµατοποιήθηκε µε το υπ' αριθµ. 45752/2-4-1992

συµβόλαιο πώλησης και δωρεάς ακινήτου του Συµβολαιογράφου Χανίων Αναστασίου Τσόντου, νόµιµα

µεταγεγραµµένου στο Υποθηκοφυλακείο Χανίων µε αριθµό µεταγραφής 155336-7, όπως αυτό

λεπτοµερώς περιγράφεται σε αυτό,

β) Η δωρεοδόχος ως άνω εταιρεία µε την επωνυµία “ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ -ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ”, εκ του

γεγονότος της διακοπής λειτουργίας του Εκπαιδευτικού Κέντρου και της αφαίρεσης από αυτήν της σχετικής

άδειας σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι αυτή έχει τεθεί σε ειδική εκκαθάριση δυνάµει του άρθρου 14Α του

ν. 3429/2005, δεν µπορεί πλέον να λειτουργήσει το ως άνω Εκπαιδευτικό Κέντρο η ίδια αλλά ούτε και

καµία άλλη εταιρεία που να ελέγχεται από αυτήν.

Κατόπιν των ανωτέρω λόγων, η δωρεοδόχος εταιρεία δεν εκπληρεί πλέον, εξ υπαιτιότητάς της, τον

τρόπο της δωρεάς, όπως αυτός είχε τεθεί µε τους όρους που περιλαµβάνονται στο ανωτέρω συµβόλαιο

δωρεάς µε αριθµό 45752/2-4-1992 του Συµβολαιογράφου Χανίων Αναστασίου Τσόντου, εφόσον έχει

διακοπεί η λειτουργία του Εκπαιδευτικού Κέντρου Εξοµοιωτών πτήσεων από τη δωρεοδόχο και δεν είναι

δυνατήν πλέον η λειτουργία αυτού είτε από την ίδια δωρεοδόχο εταιρεία ή άλλη που να ελέγχεται από

αυτήν  κι ως εκ τούτου 

α) Ανακαλεί τη δωρεά του 69% εξ αδιαιρέτου της πλήρους κυριότητας ενός αγροτεµαχίου εκτάσεως

59.196,60 τµ που βρίσκεται στην τοποθεσία “Ρετσιά” της κτηµατικής περιοχής του χωριού Μουζουράς

Κυδωνίας Χανίων, η οποία πραγµατοποιήθηκε µε το υπ' αριθµ. 45752/2-4-1992 συµβόλαιο πώλησης και

δωρεάς ακινήτου του Συµβολαιογράφου Χανίων Αναστασίου Τσόντου, νόµιµα µεταγεγραµµένου στο

Υποθηκοφυλακείο Χανίων µε αριθµό µεταγραφής 155336-7, όπως αυτό λεπτοµερώς περιγράφεται σε

αυτό και επί του οποίου η δωρεοδόχος έχει οικοδοµήσει κτιριακές εγκαταστάσεις για τη λειτουργία

Εκπαιδευτικού Κέντρου Εξοµοιωτών πτήσεων 

β) Τη διενέργεια από πλευράς ∆ήµου κάθε νόµιµης ενέργειας προς υλοποίηση της παρούσας ανάκλησης

και σύµφωνα µε τους όρους που ορίζονται στο ανωτέρω συµβόλαιο δωρεάς για την περίπτωση της

ανάκλησης αυτής, ήτοι η δωρεοδόχος εταιρεία ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ, δικαιούται να

κρατήσει στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητα νοµή και κατοχή της ένα τµήµα της όλης εκτάσεως που

αντιστοιχεί στο αγορασθέν από αυτήν ποσοστό 31%, ήτοι τµήµα εµβαδού 18.351 τµ εκ της όλης

εκτάσεως, στο τµήµα δε αυτό θα περιληφθούν όσα κτίρια και εγκαταστάσεις έχει αυτή µέχρι σήµερα

ανεγείρει, καθώς και οι περιβάλλοντες αυτά αναγκαίοι για την λειτουργία τους χώροι. Στο ∆ήµο Χανίων, θα

περιέλθει κατά πλήρη κυριότητα νοµή και κατοχή η υπολειπόµενη µετά ταύτα έκταση των 40.845,60 τµ

που αντιστοιχεί στο υπ' αυτής δωρηθέν ποσοστό 69% της όλης εκτάσεως. Η εν λόγω διανοµή θα γίνει δια

συµβολαιογραφικού εγγράφου και σε περίπτωση αρνήσεως της δωρεοδόχου να συµπράξει στην

κατάρτιση και υπογραφή του σχετικού συµβολαίου, ο ∆ήµος Χανίων θα επιδιώξει τη διανοµή δια της

δικαστικής οδού, κατά δε το χρονικό διάστηµα που θα µεσολαβήσει, η δωρεοδόχος εταιρεία θα έχει υπό

την αποκλειστική νοµή και κατοχή της όλα τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις χωρίς να υποχρεούται να

καταβάλει οιαδήποτε αποζηµίωση ή άλλη παροχή στο ∆ήµο. Σε περίπτωση δε που δεν θα καταστεί εφικτή

η κατά τα άνω διανοµή, οι συγκύριοι, ∆ήµος Χανίων και ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ

µέσω της ειδικής της εκκαθαρίστριας, θα προβούν σε κάθε αναγκαία νόµιµη ενέργεια για την αποτύπωση

της πιο πάνω συµφωνίας.

Αναθέτει στον κ. ∆ήµαρχο τις παραπέρα ενέργειες σύµφωνα µε το νόµο.
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            Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΗ ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ - ΤΣΑΦΑΡΗ ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΑ ΜΥΛΩΝΑΚΗ
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       Ακριβές αντίγραφο 

Η  Γραµµατέας

Γεωργία ∆ρακακάκη
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