
 

 

 
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 9η του µήνα Μαρτίου του έτους 2012 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. 12/2012 
Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτής την 19/1/2012 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 12  
  

 

  
Απόσπασµα από το υπ’αριθµ. 

2/19-1-2012 
Πρακτικό Συνεδριάσεως της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

  ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

Οι µάρτυρες 
 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ  
                                                                 

ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ   
  
 
 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
 

ΘΕΜΑ 
Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σχετικά µε µετατόπιση χάραξης πεζοδρόµου µεταξύ των ΟΤ 

472α και 472β παρόδου της οδού Αγίου Σεραφείµ (Βαβλέκης Γεώργιος). 

 
 Στην Καρδίτσα σήµερα την 19η του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ηµέρα της εβδοµάδος 

Πέµπτη και ώρα 11:00 π.µ., στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθµ. 708/13-1-

2012 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) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος    

2) Μπουραζάνης Αθανάσιος, Τακτικό Μέλος     

3) Τσιούκης Λάµπρος, Τακτικό Μέλος    

4) Αγραφιώτου Ελένη, Τακτικό Μέλος   

5) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος           αν και κλήθηκαν νόµιµα 

6) Κατσιαβάρας Θωµάς, Τακτικό Μέλος   

7) Γεννάδιος Ιωάννης, Τακτικό Μέλος   

8) Γιοβάνης Γεώργιος, Τακτικό Μέλος Μέλος   

9) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος   

   

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

παρόντα ήταν τα 9), 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, Τσατσαρώνη Βασιλική, για 
την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε 
εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σχετικά µε µετατόπιση χάραξης πεζόδροµου 
µεταξύ των ΟΤ 472α και 472β παρόδου της οδού Αγίου Σεραφείµ (Βαβλέκης Γεώργιος) 
και αφού έλαβε υπόψη: 
 
1.Την υπ' αριθµ. πρωτ. 1200/3-7-2009 αίτηση του κ. Βαβλέκη Γεώργιου που συνοδεύει 
την παρακάτω Τεχνική Έκθεση της ιδιώτη µηχανικού κας Νασιοπούλου Αποστολίας η 
οποία έχει ως εξής: 
“Αφορά στην προτεινόµενη τροποποίηση του εγκεκρ. Σχ. Πόλεως ∆ήµου Καρδίτσας στα 
ΟΤ 472α και 472β. 
 
Α)ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Στο εγκεκριµένο σχέδιο πόλεως ∆ήµου Καρδίτσας, υφίσταται πεζόδροµος πλάτους 5µ 
µεταξύ των οικοδοµικών τετραγώνων 472α και 472β, ο οποίος ενώνει την οδό Αγ. 
Σεραφείµ µε την προς νότο οδό Ιεζεκιήλ. 
Ο πεζόδροµος αυτός, διανοίγεται απ' αρχής και διέρχεται από υφιστάµενες ιδιοκτησίες 
καθ' όλο το µήκος και πλάτος του. 
Η σχεδίαση της παραπάνω οδού, έγινε χωρίς να είναι γνωστά τα όρια των ιδιοκτησιών τις 
οποίες εξυπηρετεί, όπως φαίνεται από το Ρυµοτοµικό διάγραµµα του εγκεκριµένου 
σχεδίου πόλεως. 
Σήµερα, που γνωρίζουµε τα όρια των οικοπέδων από τα οποία διέρχεται ο πεζόδροµος, 
παρατηρούµε τα εξής: 
Το τµήµα του από την Αγ. Σεραφείµ έως τη διαπλάτυνση στο εσωτερικό των Ο.Τ. 
∆ιέρχεται καθ' όλο το µήκος και πλάτος του των 5µ αποκλειστικά δια της ιδιοκτησίας 
Νασιοπούλου- Βαβλέκη εµβαδού 850τµ. 
 
Β)ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 
Τούτο έχει ως συνέπεια την υπέρµετρη ρυµοτόµηση εις βάρος του παραπάνω οικοπέδου, 
κατά 400 τµ, ήτοι κατά ποσοστό που προσεγγίζει το 50% της αρχικής ιδιοκτησίας. 
Επιπρόσθετα, το βάθος του οικοπέδου που προκύπτει µετά τη ρυµοτόµηση και µετά την 
επιβολή πρασιάς πλάτους 3µ., καταλήγει ίσο µε 4,97 µ. 
Αποτέλεσµα των παραπάνω, είναι να καταστεί το οικόπεδο Νασιοπούλου Βαβλέκη µη 
οικοδοµήσιµο, αφού δεν πληροί πλέον ούτε τις ελάχιστες προϋποθέσεις οικοδοµησιµότητα 
που ορίζει ο ΓΟΚ και άλλες πολεοδοµικές διατάξεις. ∆ηλαδή παρ' όλο που το οικόπεδο 
αυτό θα έχει µετά τη ρυµοτόµηση το κατά κανόνα εµβαδόν και πρόσωπο, δεν θα µπορεί 
εντός αυτού να εγγραφεί ορθογώνιο κτίσµα εµβαδού 50τµ και πλευράς 5µ, αφού το 
βάθος του όπως προαναφέρθηκε θα είναι 4.97<5µ. 
Συγκεκριµένα µε βάση το άρθρο 24 παρ. 12 (όπως αυτή προστέθηκε µε το άρθρο 21 παρ. 
4 του Ν. 2831/2000) του Ν. 1577/1985 ορίζεται ότι “όπου στην πολεοδοµική νοµοθεσία 
απαιτείται να είναι οικοδοµήσιµο το οικόπεδο η εγγραφή στο οικοδοµήσιµο τµήµα αυτού 
κάτοψης κτιρίων ορισµένων διαστάσεων, νοείται ως σχήµα το ορθογώνιο.” 
Κατά συνέπεια το οικόπεδο Νασιοπούλου- Βαβλέκη δια της διανοίξεως της προβλεπόµενης 
από το σχέδιο πόλεως οδού, καθίσταται µη οικοδοµήσιµο. Σύµφωνα όµως µε το άρθρο 24 
παρ. 11 του Ν. 1577/1985 “Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται οικόπεδα άρτια και 
οικοδοµήσιµα να χάνουν την ιδιότητά τους αυτή µε την τακτοποίηση.” 
Αντιθέτως, ευνοείται κατά πολύ η ιδιοκτησία του Νασιόπουλου Ιωάννη, αφού µε την 
πρόταση του ∆ήµου Καρδίτσας, το οικόπεδό του µετατρέπεται από µη άρτιο και µη 
οικοδοµήσιµο (πρόσωπο 4,00 µ στην οδό Αγ. Σεραφείµ), σε οικοδοµήσιµο (µε πρόσωπο 



 

 

επί του νέου πεζοδρόµου).Η δόµησή του γίνεται 1,40χ1.315,00 τµ=1.841,00 τµ αντί 
µηδέν. Αντιθέτως στο οικόπεδο των Νασιοπούλου- Βαβλέκη η δόµηση µειώνεται κατά 
1,40χ400,00 τµ= 560,00 τµ. 
 
Γ)ΠΡΟΤΑΣΗ 
Από τα παραπάνω προκύπτει η ανάγκη τροποποίησης του εγκεκριµένου σχ. Πόλεως. 
Η πρόταση που υποβάλλεται, διαχειρίζεται κατά την άποψή µας το ζήτηµα αυτό κατά 
ορθότερο πολεοδοµικά τρόπο. Προτείνεται λοιπόν µετατόπιση της θέσης του πεζόδροµου 
(χωρίς µεταβολή του πλάτους του που παραµένει ίσο µε 5µ) δυτικότερα της αρχικής, 
ώστε από την ιδιοκτησία Νασιόπουλου- Βαβλέκη να ρυµοτοµείται λωρίδα πλάτους 1µ 
(επιφάνεια ρυµοτόµησης: 173,00 τµ δηλ. το 20% περίπου της ιδιοκτησίας, αντί του 
αρχικού 50%) και από την απέναντι ιδιοκτησία Νασιόπουλου Ιωάννη να ρυµοτοµείται 
λωρίδα πλάτους 4,00 µ (επιφάνεια ρυµοτόµησης: 270,00 τµ δηλ. το 20% περίπου της 
ιδιοκτησίας, αντί του αρχικού 0%) και αποµένει ελάχιστο βάθος 18,65 µ. Η δόµηση του 
οικοπέδου του Νασιόπουλου Ιωάννη γίνεται 1,40 Χ 1.045,00 ΤΜ (εναποµείναν εµβαδό 
µετά την πρόταση ρυµοτόµησης) = 1.463,00 τµ αντί µηδέν. Αντιθέτως στο οικόπεδο των 
Νασιοπούλου – Βαβλέκη η δόµηση µειώνεται κατά 1,40 Χ 173,00 τµ=242,20τµ. 
Ταυτόχρονα προτείνεται η κατάργηση του προκηπίου πλάτους 3µ στην ανατολική πλευρά 
της οδού, µέχρι το σηµείο που αρχίζει η διαπλάτυνση στο εσωτερικό των ΟΤ 472α και 
472β, ώστε να εξασφαλίζεται βάθος 12 µ περίπου για την εφαπτόµενη προς ανατολάς 
ιδιοκτησία. 
Έτσι και η επιβάρυνση των παρόδιων δεν είναι καταδικαστική γι' αυτούς, και η 
οικοδοµησιµότητα δεν θίγεται, ούτε και ο σκοπός και η λογική του προς τροποποίηση 
σχεδίου αλλοιώνεται.” 
 
2.Την υπ' αριθµ. πρωτ. 986/10-6-2010 αίτηση των κ.κ. Σπύρου Αγγελικής και Σπύρου 
Ουρανίας η οποία έχει ως εξής: 
“Σας καταθέτουµε τις απόψεις καθώς και την ένστασή µας για την πρόταση τροποποίησης 
(αλλαγή χάραξης) της δηµοτικής οδού µεταξύ των ΟΤ 472α και 472β και παρακαλούµε 
για τις δικές σας ενέργειες. 
ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΨΕΩΝ- ΕΝΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΑ ΟΤ 472Α- 
472Β. 

Προς την Επιτροπή Σχεδίου του ∆ήµου Καρδίτσας 
 

Έχουµε την τιµή να σας εκθέσουµε τις απόψεις και την ένστασή µας στην πρόταση 
τροποποίησης που αφορά την αλλαγή χάραξης του πεζοδρόµου µεταξύ των Ο.Τ. 472Α και 
472β µε την οποία διαφωνούµε για τους παρακάτω λόγους: 
Α) Στο σχέδιο επέκτασης- αναθεώρησης ξεκίνησαν το έτος 1987 και η τελική έγκρισή του 
έγινε το έτος 1994 µε την 2188/15-7-1994 απόφαση Νοµάρχη Καρδίτσας (Φ.Ε.Κ. 
908/∆/2-9-1994). Στο διάστηµα αυτό η πρόταση του σχεδίου αναρτήθηκε δηµόσια, 
δίνοντας στους ενδιαφερόµενους το δικαίωµα υποβολής ενστάσεων. Αν υποβλήθηκε 
κάποια ένσταση, αυτή κρίθηκε, µε αποτέλεσµα η θέση του πεζοδρόµου να εγκριθεί όπως 
ισχύει σήµερα (Στην αναφορά που γίνεται στην ένσταση 12 στη συνηµµένη απόφαση του 
∆.Σ. Με αριθµό 278/1990 δεν αναγράφεται το όνοµα του ενιστάµενου και το ΟΤ σε 
αντίθεση µε τις προηγούµενες και τις επόµενες ενστάσεις. Γιατί;Εάν δεν υποβλήθηκε 
ένσταση τότε θεωρείται ότι σιωπηρά αποδέχτηκαν την πρόταση για τη χάραξη του 
πεζοδρόµου στην θέση που ισχύει σήµερα. 
Β) Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.∆. Της 17-7-23 (Φ.Ε.Κ. 228/Α), το Π.∆. Της 1-4-
1929 “Περί γενικού οικοδοµικού κανονισµού του Κράτους” (Φ.Ε.Κ. 155/Α), καθώς και το 
µε αρ. Πρωτ. 182/25-1-99 έγγραφο της ∆/νσης Πολ/µίας της Νοµαρ/κής Αυτ/σης 
Καρδίτσας, η κάθε τροποποίηση πρέπει να αιτιολογείται πλήρως, και να αναφέρεται η 
δηµόσια ωφέλεια η οποία προκύπτει. 



 

 

Το ότι το βάθος του οικοπέδου µετά τη ρυµοτόµηση και την επιβολή πρασιάς είναι 4,97 µ 
δηλ. (13.00-8.00)=4.97µ και όχι 5.00µ, και τον οποίο επικαλούνται οι αιτούντες ως λόγο 
τροποποίησης, δεν προκύπτει ούτε από κάποια εγκεκριµένη πολεοδοµική µελέτη, ούτε 
από έγγραφο της ∆/νσης Πολεοδοµίας του ∆ήµου Καρδίτσας, αλλά αποτελεί ισχυρισµό 
των αιτούντων. Αλλά ακόµα και στην περίπτωση που δεχθούµε την άποψη αυτή, από τη 
νοµοθεσία προβλέπονται τα εξής: 
∆ΙΑΤΑΓΜΑ 14/27-7-99 (ΦΕΚ 580 ∆): Κώδικας βασικής πολεοδοµικής 
νοµοθεσίας. 
Άρθρο 245:∆όµηση σε µη άρτια οικόπεδα (άρθ. 25 ν. 1337/83, άρθ. 5 παρ. 8 ν. 
2052/92) 
1.Οικόπεδα εντός εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων, που δεν καλύπτουν όλες τις 
προϋποθέσεις αρτιότητας κατά τον κανόνα ή την παρέκκλιση της περιοχής και που έχουν 
δηµιουργηθεί πριν από την 27.7.77 (ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του ν. 651/77) µπορεί 
κατ εξαίρεση να δοµηθούν, αν έχουν µία πλευρά τους τουλάχιστον 5 µ. σε κοινόχρηστη 
οδό ή πλατεία και να µέσα σ' αυτό, µετά την αφαίρεση των υποχρεωτικών ακάλυπτων 
χώρων, είναι δυνατή η ανέγερση κτιρίου ελάχιστης επιφάνειας τουλάχιστον 50 τ.µ. και 
ελάχιστης πλευράς τουλάχιστον 5µ. Το ίδιο ισχύει και για οικόπεδα που έχουν γίνει µη 
άρτια λόγω ρυµοτόµησης, άσχετα µε το χρόνο που έγινε και άσχετα αν αυτά προέρχονται 
από παραχώρηση ή από άλλη µεταβιβαστική αιτία. Αν δύο ή περισσότερα γειτονικά 
οικόπεδα της παρ. αυτής συνενωθούν, το οικόπεδο που θα προκύψει από τη συνένωση 
εµπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου αυτής. 
2.Η δόµηση στα οικόπεδα αυτά γίνεται σύµφωνα µε τους κανόνες δόµησης που ισχύουν 
στην περιοχή. Η άδεια χορηγείται πάντοτε ύστερα από έγκριση της αρµόδιας ΕΠΑΕ, που 
µπορεί να επιβάλει περιορισµούς στο αριθµό των ορόφων ή στον όγκο και γενικά στη 
διαµόρφωση του κτιρίου σε περιπτώσεις που βλάπτεται εµφανώς το περιβάλλον. 
3.Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή στα οικόπεδα του άρθ. αυτού η κατασκευή κτιρίου 
ελάχιστης επιφάνειας τουλάχιστον 50 τ.µ. και ελάχιστης πλευράς τουλάχιστον 5µ τότε τα 
οικόπεδα προσκυρώνονται υποχρεωτικά σύµφωνα µε τις σχετικές πολεοδοµικές διατάξεις. 
 
Άρθρο 301: Όροι και προϋποθέσεις τακτοποίησης οικοπέδων 
(άρθ. 43, 44, 45 ν.δ. 17.7/16.8.23, άρθ. 4 παρ. 1 έως 6 ν.δ. 27.2/20.3.26, π.δ. 
18/20.3.26, άρθ. 1 παρ. 2 π.δ. 2/9.8.27, διόρθ. σφάλµατος ΦΕΚ 317/27, άρθ. 127 περ. 
γ' ν.δ. 8/73, άρθ. 6 παρ. 2 και 3 ν. 651/77). 
1.Κάθε οικόπεδο του οποίου το µετά τη ρυµοτοµία υπολειπόµενο τµήµα δεν έχει 
τουλάχιστον το οριζόµενο από το άρθ. 243 και 244 ή από τις κείµενες διατάξεις για την 
περιοχή εµβαδόν ή έχει µεν τούτο, αλλά στερείται των απαιτούµενων ελάχιστων 
διαστάσεων, που ορίζονται από τις ίδιες διατάξεις ή παρόλο που από άποψη εµβαδού και 
διαστάσεων είναι άρτιο, δεν έχει όµως την κατάλληλη θέση (στερείται προσώπου σε οδό), 
η δε τακτοποίησή του και στις δύο τελευταίες περιπτώσεις καθίσταται ανέφικτη, θεωρείται 
µη οικοδοµήσιµο και αφαιρούµενο αναγκαστικά από τον ιδιοκτήτη, προσκυρώνεται σε 
κάποιο από τα γειτονικά οικοδοµήσιµα οικόπεδα, για να αποτελέσει µε αυτό ενιαίο 
οικόπεδο. 
Εάν παράκεινται περισσότερα από ένα τέτοια οικόπεδα, τα µεν προσκυρώνονται στα δε, ή 
και όλα συνενώνονται µεταξύ τους για σχηµατισµό ενός ή περισσότερων οικοδοµήσιµων 
οικοπέδων. Στις περιπτώσεις αυτές επιτρέπεται η προσκύρωση ενός µη οικοδοµήσιµου 
οικοπέδου σε άλλα περισσότερα, αφού προηγουµένως αυτά τεµαχιστούν. 
Οι παραπάνω διατάξεις εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στο άρθ. 245. 
2.Η κατά παραπάνω αναγκαστική απαλλοτρίωση και προσκύρωση των µη οικοδοµήσιµων 
οικοπέδων αποκλείεται εφόσον επί τούτων υπάρχουν οικοδοµές, ως προς την έννοια των 
οποίων ισχύουν οι σχετικές διατάξεις της παρ. 2 του προηγούµενου άρθρου. 
 
Άρθρο 303: (άρθ. 24 ν. 1577/85, άρθ. 6 παρ. 3 ν. 1772/88) 



 

 

1.Κατά την τακτοποίηση οικοπέδων στα ήδη εγκεκριµένα ρυµοτοµικά σχέδια και σε εκείνο 
που εγκρίνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.δ. Της 17.7/16.8.23, εκτός από το 
ελάχιστο όριο προσώπου και εµβαδού κατά τον κανόνα ή κατά παρέκκλιση, πρέπει στο 
οικοδοµήσιµο τµήµα του οικοπέδου να εγγράφεται κάτοψη κτιρίου µε ελάχιστη επιφάνεια 
50 τµ και ελάχιστη πλευρά 5 µ. Οικόπεδο που δεν έχει τις παραπάνω προϋποθέσεις 
τακτοποιείται µε τα γειτονικά σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου. ∆εν 
απαιτείται η εγγραφή κάτοψης κτιρίου ελάχιστης επιφάνειας 50 τµ και ελάχιστης πλευράς 
5 µ σε οικόπεδα των οποίων η διαδικασία τακτοποίησης έχει αρχίσει πριν από τις 18.2.86 
(ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του ν. 1577/85) µε τη σύνταξη πράξης τακτοποίησης. 
2.∆εν επιτρέπεται η δόµηση ακόµη και σε οικόπεδο άρτιο και οικοδοµήσιµο, έστω και κατά 
το άρθ. 245, αν για οποιονδήποτε λόγο απαιτείται τακτοποίηση των γειτονικών του 
οικοπέδων και κατά την κρίση της πολεοδοµικής υπηρεσίας η δόµηση θα παρεµποδίσει ή 
θα δυσχεράνει µε οποιονδήποτε τρόπο την τακτοποίηση. 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η ισχύουσα νοµοθεσία, προβλέπει την προσκύρωση ή την 
τακτοποίηση µίας ιδιοκτησίας που ρυµοτοµείται µε τις όµορες αυτής, µε τη σύνταξη 
πράξης τακτοποίησης- προσκύρωσης, και όχι τροποποίηση του εγκεκριµένου σχεδίου. Γι 
αυτό θεωρούµε ότι από πολεοδοµικής πλευράς δεν υφίσταται λόγος, που να αιτιολογεί 
την αλλαγή χάραξης του πεζοδρόµου, ούτε επίσης προκύπτει δηµόσια ωφέλεια. 
Γ) Με την ισχύουσα κατάσταση δεν προκαλείται κάποια δαπάνη εις βάρος του ∆ήµου 
σύµφωνα µε το αρ. 27 του Ν. 2081/92 (Φ.Ε.Κ. 154/Α') ενώ σε ενδεχόµενη αποδοχή της 
προτεινόµενης τροποποίησης, ο ∆ήµος Καρδίτσας θα κληθεί να αποζηµιώσει επικείµενα 
στοιχεία της ιδιοκτησίας µας (περίφραξη µε τοιχείο, σιδηροπασσάλους και σίτα, αποθήκη, 
γεώτρηση, οπωροφόρα δένδρα κλπ),δαπάνη, που δεν αναφέρονται (αποκρύπτονται;) από 
τους αιτούντες. 
∆) Με την υπ' αριθµ. 404/02-03-2010 αίτησή µας προς τη ∆/νση Πολεοδοµίας του ∆ήµου 
Καρδίτσας, και την κατάθεση τοπογραφικού διαγράµµατος, έχουµε ζητήσει τη σύνταξη 
πράξης Τακτοποίησης- Αναλογισµού- Προσκύρωσης προκειµένου να γίνει η διάνοιξη και 
κατασκευή της δηµοτικής οδού µεταξύ των Ο.Τ. 472Α και 472β σύµφωνα µε το 
αναθεωρηµένο σχέδιο πόλεως, δηλαδή ζητούµε την εφαρµογή του εγκεκριµένου σχεδίου 
που ισχύει σήµερα. 
Για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω θεωρούµε ότι η πρόταση τροποποίησης που 
αφορά αλλαγή χάραξης της δηµοτικής οδού µεταξύ των Ο.Τ. 472Α 472β είναι δεν 
δικαιολογείται από την πολεοδοµική νοµοθεσία, και δεν θα προκύψει καµµία δηµόσια 
ωφέλεια. 
Ζητούµε να παραµείνει η χάραξη όπως αυτή εγκρίθηκε µε το σχέδιο αναθεώρησης του 
1994, το οποίο πρέπει να εφαρµοστεί και όχι να υποβάλλεται συνεχώς σε τροποποιήσεις.” 
 
3.Την υπ' αριθµ. πρωτ. 985/10-6-2010 αίτηση του κ. Κουσιά ∆ηµήτριου η οποία έχει ως 
εξής: 
“Έχοντας υπ' όψη το µε αρ. Πρωτ. 1200/09/26-5-2010 έγγραφο της υπηρεσίας σας, σας 
καταθέτω τις απόψεις µου που αφορούν την πρόταση τροποποίησης στα Ο.Τ. 472Α και 
472β. 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΑ Ο.Τ. 472α- 472β 
 

Έχοντας υπόψη το µε αρ. Πρωτ. 1200/09/26-5-2010 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης 
Πολεοδοµίας του ∆ήµου Καρδίτσας, που αφορά την κατάθεση απόψεων στην πρόταση 
τροποποίησης του πεζοδρόµου µεταξύ των Ο.Τ. 472Α και 472β έχω να αναφέρω τα εξής: 
Στο σχέδιο επέκτασης- αναθεώρησης του ∆ήµου Καρδίτσας που εγκρίθηκε το έτος 1994 
µε την 2188/15-7-1994 απόφαση Νοµάρχη Καρδίτσας (Φ.Ε.Κ. 908/∆/2-9-1994), 
καθορίστηκε και η θέση του πεζοδρόµου µεταξύ των Ο.Τ. 472Α και 472β. Τροποποίηση 
της χάραξης του εγκεκριµένου πεζοδρόµου µπορεί να γίνει, εφόσον αυτή δικαιολογείται 



 

 

πλήρως και αναφέρεται και η δηµόσια ωφέλεια από την τροποποίηση αυτή σύµφωνα µε 
το Ν.∆. Της 17-7-23 (Φ.Ε.Κ. 228/Α) και το Π.∆. Της 1-4-1929 “Περί γενικού οικοδοµικού 
Κανονισµού του Κράτους” (Φ.Ε.Κ. 155/Α). 
Σήµερα µε την πρόταση τροποποίησης εκ µέρους της κας Νασιοπούλου Ελένης, 
προτείνεται η µετατόπιση του πεζοδρόµου κατά 4 µέτρα δυτικότερα. Στο έγγραφο που 
µου επιδόθηκε δεν µου έχουν γνωστοποιηθεί οι λόγοι σύµφωνα µε τα ανωτέρω 
διατάγµατα για τους οποίους πρέπει να γίνει η τροποποίηση. 
Πιστεύω ότι η αλλαγή χάραξης του πεζοδρόµου όπως προτείνεται, θίγει σηµαντικά την 
ιδιοκτησία µου διότι η επιβολή προκηπίου (πρασιάς) πλάτους 3 µέτρων στην ανατολική 
πλευρά του οικοπέδου µου, θα µειώσει σηµαντικά το βαθµό αξιοποίησης σε µελλοντική 
ανοικοδόµησή του, µε δεδοµένο ότι το εµβαδόν του είναι περίπου 300 τετρ. µέτρα, ενώ 
αποτελεί και το µοναδικό περιουσιακό στοιχείο που κατέχω. 
Επίσης µε τη χάραξη που προτείνεται, θα κληθώ να καταβάλλω στους παρόδιους 
ιδιοκτήτες χρηµατική αποζηµίωση η οποία θα προκύψει µετά από τη σύνταξη πράξης 
τακτοποίησης- αναλογισµού από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου Καρδίτσας, ενώ αυτό 
δεν θα συµβεί εάν η θέση του πεζοδρόµου παραµείνει στη θέση που έχει σήµερα. 
Για τους παραπάνω λόγος δεν συµφωνώ µε την πρόταση τροποποίησης που έχει 
κατατεθεί και επιθυµώ η θέση του πεζοδρόµου να παραµείνει όπως αυτή εγκρίθηκε µε το 
σχέδιο αναθεώρησης.” 
 
3.Το επισυναπτόµενο τοπογραφικό διάγραµµα. 
 
4.Την παρουσίαση του θέµατος από τον υπάλληλο του ∆ήµου Καρδίτσας κ. Κουτσάφτη 
Σπύρο, η οποία έχει ως εξής: 
“Σύµφωνα µε την Τεχνική Έκθεση το οικόπεδο αποµειώνεται (µέσω και της πρασιάς) σε 
εκµεταλλεύσιµο 4,97 µ. Η υπηρεσία δεν έχει τη δυνατότητα να ελέγξει τον ισχυρισµό της 
διαφοράς των 3 εκατοστών. 
Με την παρατήρηση του προσκοµισθέντος σχεδίου οφείλουµε να υπενθυµίσουµε ότι το 
ζήτηµα είναι αθροιστικό δηλαδή ρυµοτόµησης και πρασιάς, άρα και η µείωση του πλάτους 
της πρασιάς είναι εντός των πλαισίων των δυνατών προτάσεων προς άρση της µη 
οικοδοµησιµότητας. Επιπλέον δεν υπάρχει αιτιολογηµένη αναλυτική πρόταση για την 
κατάργηση της τρίµετρης πρασιάς διαχωρισµένη από την πρόταση τροποποίησης. Κατά τη 
διάρκεια της προηγούµενης εξέτασης από την τότε Επιτροπή, όπου είχαµε αναβολή, η 
απέναντι πλευρά πρότεινε την διενέργειας πράξης τακτοποίησης προς διάνοιξη του 
δρόµου και αποζηµίωση της αιτούσας ιδιοκτησίας για την εφαρµογή του εγκεκριµένου 
σχεδίου και αναδιανοµή των οικοπέδων της πρώην συνιδιοκτησίας Νασιόπουλου µε 
ανταλλαγή. 
Η ανεπάρκειας του υποβάθρου της αναθεώρησης (αεροφωτογραφία του 1977) η 
διενέργεια συµβολαιογραφικής πράξης διανοµής χωρίς την ενηµέρωση της µελετήτριας 
της περιοχής αναθεώρησης και η τοποθέτηση πρασιών 3µ., µε ορθή πολεοδοµική 
εκτίµηση, αλλά χωρίς πληρότητα στοιχείων έχουν δηµιουργήσει µία κατάσταση 
προβληµατική για το σύνολο των δηµοτών και θα πρέπει να τοποθετηθεί η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο χωρίς αποκλεισµούς λύσεων, εφόσον 
προκύψουν κι άλλες προτάσεις.” 
 
5.Την παρουσίαση του θέµατος από τον ιδιώτη µηχανικό κ. Τσιµπούκα Κωνσταντίνο. 
 
6.Τις τοποθετήσεις, απόψεις και αντιρρήσεις των ιδιοκτητών όπως αυτές καταγράφηκαν 
στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης. 
 
7.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής όπως αυτές 
καταγράφηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης. 



 

 

 
Οµόφωνα εισηγείται 

 
 
 Την αποδοχή της αίτησης για παράλληλη µετατόπιση προς τα δυτικά του 
εγκεκριµένου πεζοδρόµου πλάτους 5µ. που διαχωρίζει τα ΟΤ 472α και 472β, ώστε τόσο 
από την ιδιοκτησία Νασιόπουλου- Βαβλέκη όσο από την απέναντι ιδιοκτησία Νασιόπουλου 
Ιωάννη να ρυµοτοµείται το ίδιο ποσοστό 20% έκαστης ιδιοκτησίας, δηλαδή λωρίδα 
πλάτους 1µ. από την ιδιοκτησία Νασιόπουλου- Βαβλέκη (επιφάνεια ρυµοτόµησης:173,00 
τµ, το 20% περίπου της ιδιοκτησίας αντί του αρχικού 50%) και λωρίδα πλάτους 4,00 µ 
από την απέναντι ιδιοκτησία Νασιόπουλου Ιωάννη (επιφάνεια ρυµοτόµησης:270,00 τµ, το 
20% περίπου της ιδιοκτησίας αντί του αρχικού 0%), αποµένοντας ελάχιστο βάθος 18,65 
µ., καθώς και την αποδοχή της κατάργησης του προκηπίου πλάτους 3µ στην ανατολική 
πλευρά της οδού, µέχρι το σηµείο που αρχίζει η διαπλάτυνση στο εσωτερικό των ΟΤ 472α 
και 472β, ώστε να εξασφαλίζεται βάθος 12 µ περίπου για την εφαπτόµενη προς ανατολάς 
ιδιοκτησία, σύµφωνα µε το τοπογραφικό διάγραµµα που συνοδεύει την απόφαση της 
Επιτροπής, για τους λόγους που αναφέρονται στην Τεχνική Έκθεση της κας Νασιοπούλου 
Αποστολίας, την οποία εξειδίκευσε ο κ. Τσιµπούκας στην παρουσίασή του ενώπιον της 
Επιτροπής. 

 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Στη συζήτηση του παρόντος θέµατος δεν συµµετείχε το µέλος της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής κ. Αγραφιώτου Ελένη λόγω αποχώρησής του από τη συνεδρίαση. 
 
 
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 12 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 
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