
 

 

 
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 29η του µήνα Ιουνίου 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. 87/2012 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που 
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής την 27/6/2012 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
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Απόσπασµα από το υπ’αριθµ. 

9/27-6-2012 
Πρακτικό Συνεδριάσεως της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ 

Οι µάρτυρες 
 

ΑΓΛΑΪΑ ΜΠΑΚΑΡΟΥ 
                                                                 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΨΗΜΜΕΝΟΥ   
  
 
 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
 

ΘΕΜΑ 
Εξέταση αίτησης για γνωµοδότηση χαρακτηρισµού οδού προς Καστανιά και Καταφύγιο 
ως µοναδικής ∆ηµοτικής οδού που ενώνει οδικά τα πρώην τοπικά διαµερίσµατα, µετά 

από αίτηση του κ. Χαραλαµπάκου Θωµά. 
  

 Στην Καρδίτσα σήµερα την 27η του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, ηµέρα της εβδοµάδος  

Τετάρτη και ώρα 9:00 π.µ., στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθµ. 15586/21-

6-2012 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   1) Μπουραζάνης Αθανάσιος, Τακτικό Μέλος 

2) Τσιούκης Λάµπρος, Τακτικό Μέλος   2) Αγραφιώτου Ελένη, Τακτικό Μέλος 

3) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος   3) Γιοβάνης Γεώργιος, Τακτικό Μέλος 

4) Κατσιαβάρας Θωµάς, Τακτικό Μέλος   4) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος 

5) Γεννάδιος Ιωάννης, Τακτικό Μέλος            

6) Σούφλα Ουρανία, Αναπλ. Μέλος  αν και κλήθηκαν νόµιµα 

7) Μακροστέργιος Αθανάσιος, Αναπλ. Μέλος   

8) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Αναπλ. Μέλος   

   

   

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

παρόντα ήταν τα 8), 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 εξέταση 
αίτησης για γνωµοδότηση χαρακτηρισµού οδού προς Καστανιά και Καταφύγιο ως 
µοναδικής ∆ηµοτικής οδού που ενώνει οδικά τα πρώην τοπικά διαµερίσµατα, µετά από 
αίτηση του κ. Χαραλαµπάκου Θωµά και αφού έλαβε υπόψη: 
 

1.Την υπ' αριθµ. πρωτ.: 3/2-1-2012 αίτηση του κ. Χαραλαµπάκου Θωµά η οποία έχει ως 
εξής: 
“Με την από 20-6-2006 αίτηση, υποβλήθηκε φάκελος µετά των δικαιολογητικών για την 
έκδοση άδειας οικοδοµής (αναψυκτηρίου). Η υπηρεσία δεν χορήγησε την άδεια, σύµφωνα 
µε το υπ' αριθµ. (β) σχετ 3197/30-6-2006 έγγραφο, µε την αιτιολογία ότι το γήπεδο δεν 
πληρεί τον όρο δόµησης, του προσώπου επί Επαρχιακής (προς Ραχούλα) ή 
αναγνωρισµένης από τον Νοµάρχη ως µοναδικής ή κυριότερης ∆ηµοτικής οδού (προς 
Καταφύγιο ή Καστανιά). 
Εναντίον της ως άνω Πράξης, προσέφυγα ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, όπου 
εκκρεµεί, η εκδίκαση της υπόθεσης. 
Επειδή θεώρησα εσφαλµένη την άποψη της Υπηρεσίας καταχρηστική και παράνοµη την 
επιστροφή (ταχυδροµικά) του φακέλου, υπέβαλα την από 4-9-2006 αίτηση θεραπείας, 
µετά συµπληρωµατικών στοιχείων για την απόδειξη της εσφαλµένης άποψης και 
περαιτέρω έκδοση της άδειας. Ο φάκελος παραδόθηκε στην υπάλληλο της υπηρεσίας κ. 
Ράγκου από τον εντολοδόχο µηχανικό Γιαννέλο Στέφανο. 
Επειδή δεν εκδόθηκε η άδεια και δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόµενες στο Π∆ 8-7-93 
διαδικασίες εντός των προβλεπόµενων χρονικών ορίων υπέβαλα, αγωγή αποζηµίωσης 
κατά του ∆ηµοσίου και των αρµοδίων υπαλλήλων, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 
105 και 106 του εισ. Ν.Α.Κ. 
Περαιτέρω, κατόπιν αιτήσεώς µου εκδόθηκε η υπ' αριθµ. 2918/2008 απόφαση του 
Νοµάρχη Καρδίτσας, η οποία όµως δεν χαρακτήριζε τις οδού;ς προς Καταφύγιο και 
Καστανιά, ως ∆ηµοτικές κύριες ή µοναδικές, σύµφωνα µε την διάταξη του άρθρου 1 παρ. 
2 του Π∆ 24-5-85 (φεκ 270/δ/85), η οποία ορίζει ότι, θεωρούνται άρτια και οικοδοµήσιµα 
τα γήπεδα που κατά την ηµέρα δηµοσίευσης του εν λόγω Π∆ έχουν πρόσωπο σε διεθνείς 
Εθνικές, Επαρχιακές, ∆ηµοτικές και Κοινοτικές οδούς, καθώς και σε εγκατελειµένα 
τµήµατα αυτών και σε Σιδηροδροµικές γραµµές, εφ' όσον έχουν Πρόσωπο 10 µ Εµβαδό 
750 τµ Βάθος 15 µ. 
Στην ίδια διάταξη ορίζεται ότι, 
Ως δηµοτικές ή κοινοτικές οδοί για την εφαρµογή του παρόντος θεωρούνται οι οδοί που 
ενώνουν οικισµούς του ίδιου δήµου ή κοινότητες µεταξύ των, ή οικισµούς όµορων δήµων 
ή κοινοτήτων µε διεθνείς, εθνικές ή επαρχιακές οδούς. 
Σε περίπτωση που µεταξύ των προαναφερόµενων οικισµών υπάρχουν περισσότεροι της 
µίας ∆ηµοτικές ή Κοινοτικές οδοί, που συνδέουν αυτούς οι διατάξεις της παρούσης 
περίπτωσης έχουν εφαρµογή µόνο σε γήπεδα που έχουν πρόσωπο στην κυριότερη απ' τις 
οδούς αυτές. 
Η αναγνώριση των οδών αυτών σε κυριότερους ή µοναδικούς γίνεται µε απόφαση του 
οικείου Νοµάρχη µετά από γνώµη του Συµβουλίου Χωροταξίας Οικισµού και 
Περιβάλλοντος του Νοµού. 
ΕΠΕΙ∆Η θεώρησα την απόφαση παράνοµη ως προς τον τύπο και την ουσία της, υπέβαλα 
αίτηση ακύρωσης, ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Λάρισας, όπου εκκρεµεί η έκδοση 
της Απόφασης. 



 

 

ΕΠΕΙ∆Η επίσης η ως άνω υπηρεσία, δεν έλαβε υπ' όψη ότι το γήπεδο έχει πρόσωπο και 
επί της Επαρχιακής οδού προς Ραχούλα µε την αιτιολογία ύπαρξης ποτιστικού καναλέτου 
µεταξύ του γηπέδου και της οδού, δεν χορήγησε την άδεια. 
Μετά από αναφορά και αίτηση (δ σχετ) η Υπηρεσία αιτιολόγησε µε το υπ' αριθµ. 146/26-
2-2010 ότι το καναλέτο, είναι ξένη ιδιοκτησία και κατά συνέπεια δεν πληρεί την 
προϋπόθεση του προσώπου επί της οδού. 
Περαιτέρω, επειδή θεώρησα την αιτιολογία εσφαλµένη, προσέφυγα ενώπιον του 
∆ιοικητικού Εφετείου Λάρισας, όπου εκκρεµεί η εκδίκαση της υπόθεσης. Υπέβαλα επίσης 
αγωγή αποζηµίωσης κατά του ∆ηµοσίου και των υπεύθυνων υπαλλήλων, για παράλειψη 
νόµιµης οφειλόµενης ενέργειας σύµφωνα µε τοις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του 
εισ. Ν.Α.Κ. 
Η παρούσα περίπτωση αποτελεί ιδιαίτερη µεταχείριση, έναντι άλλων περιπτώσεων, τόσο 
στην περιοχή του Νοµού Καρδίτσας, όσο και Πανελλαδικά. 
Σχεδόν σ όλες τις οδούς εντός ή εκτός σχεδίου, εκδόθηκαν άδειες Οικοδοµής από τη 
∆/νση Πολεοδοµίας του ∆ήµου Καρδίτσας και από τη ∆/νση Πολεοδοµίας της πρώην ΝΑ 
Καρδίτσας (σχετ υπ' αριθµ. 3623/6-2-2008 έγγραφο ∆/νσης Πολεοδοµίας ∆ήµου 
Καρδίτσας) 
Τις εν λόγω περιπτώσεις θα καταγγείλω ενώπιον των αρµόδιων Αρχών όποτε το κρίνω 
σκόπιµο, ως δικαίωµά µου, και αφού δεν κινηθεί από τα αρµόδια όργανα του ∆ήµου, η 
διαδικασία. 
Παρόµοια είναι η περίπτωση του αυθαίρετου κτίσµατος, (τουριστικό περίπτερο) που 
κατασκευάσθηκε από τον πρώην ∆ήµο Ιτάµου, απέναντι ακριβώς από το αναφερόµενο 
στην παρούσα γήπεδο ιδιοκτησίας µου, επί του οποίου ζητήθηκε η άδεια οικοδοµής. 
Το κτίριο αυτό κρίθηκε αυθαίρετο και κατεδαφιστέο από την αρµόδια πολεοδοµική 
Υπηρεσία σύµφωνα µε το υπ' αριθµ. 5388/6-10-2008 και επιβλήθηκε πρόστιµο ανέγερσης 
και διατήρησης. 
∆εν πληρεί τους νόµιµους όρους των αποστάσεων από την όχθη του Ρέµατος και του 
οδοστρώµατος της δηµοτικής οδού προς Καστανιά, και κατά συνέπεια δεν υπάγεται στις 
περιπτώσεις εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή τακτοποίηση σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις των Νόµων 3775/09, 3843/10 και 4014/11. 
ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ 
Η µη αναγνώριση των οδών προς Καστανιά και Καταφύγιο ως µοναδικής που ενώνει 
οδικά τα πρώην Τ.∆. Μεταξύ των ή την Επαρχιακή προς ∆.∆. Ραχούλα, έτσι ώστε θα 
διευκόλυνε την οικοδόµηση και την ανάπτυξη της περιοχής. Αποδεικνύει πρόδηλη 
σκοπιµότητα, µη αξιοποίησης της περιοχής. 
Στο παρελθόν είχα υποβάλλει αίτηµα προς το τότε ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Ιτάµου, επί ∆ηµάρχου κ. ΤΣΑΝΤΗΛΑ, να κινήσει την διαδικασία αναγνώρισης των 
προαναφερόµενων οδών ως µοναδικών ή κυριότερων ώστε να µην προβαλλόταν από την 
πολεοδοµική Υπηρεσία ότι δεν θεωρούνταν δηµοτικοί, ταλαιπωρώντας τους 
ενδιαφερόµενους πολίτες, ερµηνεύοντας εσφαλµένως τις ισχύουσες διατάξεις. 
Παρακαλώ να µου γνωρίσετε το στάδιο έκδοσης της άδειας ιδιαίτερα αν έχετε 
αναθεωρήσει τις απόψεις σας, ώστε περαιτέρω να προσκοµίσω και τις προβλεπόµενες 
µελέτες κλπ. στοιχεία. 
Παρακαλείται ο κ. ∆ήµαρχος να εισάγει την παρούσα προς συζήτηση στην Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την έκδοση γνωµοδοτικής απόφασης ως 
προς το αν οι οδοί που αναφέρονται στην παρούσα που αρχίζουν από το Πρωτεύον 
Επαρχιακό δίκτυο Καρδίτσας- Ραχούλας και που οδηγούν προς Καστανιά και Καταφύγιο 
θεωρούνται ∆ηµοτικοί κυριότεροι ή µοναδικοί σύµφωνα µε την διάταξη του άρθρου 1 παρ 
2 του Π∆/24-5-85 (φεκ 270/∆), και την προώθηση περαιτέρω ενώπιον του ΣΧΟΠ και τη 
Γενική Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας, ως αρµόδια για την έκδοση 
της τελικής απόφασης σύµφωνα µε το Ν 4030/2011.” 
 



 

 

2.Την προφορική εισήγηση της υπαλλήλου του ∆ήµου Καρδίτσας κας Ράγκου 
Περσεφόνης. 
 
3.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζψωής όπως αυτές 
καταγράφηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης. 
 
 
 

Οµόφωνα εισηγείται 
 

Να διαµορφωθεί αίτηµα από την Τεχνική Υπηρεσία και την Υπηρεσία Πολεοδοµίας του 
∆ήµου Καρδίτσας προς την Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας για τον χαρακτηρισµό της 
οδού προς Καστανιά και Καταφύγιο που ενώνει οδικά τα πρώην τοπικά διαµερίσµατα, ως 
επαρχιακής οδού. 

 
 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 87 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
 


