
 

 

 
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 3η του µήνα Ιουλίου 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. 93/2012 
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 
Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σχετικά µε έγκριση µελέτης Πράξης Εφαρµογής 
της πολεοδοµικής µελέτης των στρατοπέδων “Κιούση” και “Λουµάκη” του ∆ήµου 
Καρδίτσας. 
  

 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           αν και κλήθηκαν νόµιµα 

6) Σούφλα Ουρανία, Αναπλ. Μέλος   

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 
εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σχετικά µε έγκριση µελέτης Πράξης Εφαρµογής 
της πολεοδοµικής µελέτης των στρατοπέδων “Κιούση” και “Λουµάκη” του ∆ήµου 
Καρδίτσας και αφού έλαβε υπόψη:  
 
 

1.Την Τεχνική Έκθεση της ∆/νσης Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος του ∆ήµου Καρδίτσας 
η οποία έχει ως εξής: 
“Στοιχεία που λαµβάνονται υπόψη: 

1. Ο Ν. 2745/1999(ΦΕΚ 224/4/1999) περί υπηρεσίας για αξιοποίηση και 
µετεγκατάσταση στρατοπέδων και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού. 

2. Η απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε Γ 47473/08 (ΦΕΚ 553/ΑΑΠ/9-12-2008) “περί 
έγκρισης πολεοδόµησης χώρων των στρατοπέδων <Κιούση> και <Λουµάκη>”. 

3. Το έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας/ΥΑΜΣ Φ.900.24/695792/Σ.193/2-12-
11 περί αναγκαιότητας σύνταξης Πράξης Εφαρµογής. 

4. Η Απόφαση ∆ηµοτικού  Συµβουλίου Καρδίτσας αριθµ. 53/23-2-2012 περί έγκρισης 
εκπόνησης της µελέτης πράξης εφαρµογής της πολεοδοµικής µελέτης στρατοπέδων 
Κιούση- Λουµάκη από την υπηρεσία Πολεοδοµίας του ∆ήµου Καρδίτσας.  

 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 
Με την απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε γ47473/08 (ΦΕΚ 553/ΑΑΠ/9-12-2008) εγκρίθηκε η 
πολεοδόµηση των στρατοπέδων “Κιούση & Λουµάκη” του ∆ήµου Καρδίτσας µε τον 
καθορισµό δύο οικοδοµικών τετραγώνων (ΟΤ) στην περιοχή του στρατοπέδου “Κιούση” 
(ΟΤ Σι και Σ2) και ρυµοτοµούµενων εκτάσεων για την δηµιουργία δρόµων και 
κοινόχρηστου χώρου πρασίνου νότια του ΟΤ Σ2. 
επίσης τροποποιήθηκε το ρυµοτοµικό σχέδιο στην περιοχή του στρατοπέδου “Λουµάκη” 
που είναι χαρακτηρισµένο ως “πάρκο – άλσος” µε αριθµό 550- 553. 
Προκειµένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να περιέλθουν στους δικαιούχους (Ταµείο 
Εθνικής Άµυνας και ∆ήµο Καρδίτσας) οι εκτάσεις που αντιστοιχούν σύµφωνα µε την 
Πολεοδοµική Μελέτη, απαιτείται η σύνταξη της Πράξης Εφαρµογής κατ' ανάλογη 
εφαρµογή του άρθρου 12 του Ν. 1337/83. 
Η πράξη εφαρµογής πρέπει να λάβει υπ' όψη την ειδική διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 3 
του Ν. 2745/99 κατά την οποία ποσοστό τουλάχιστον 50% του χώρου των στρατοπέδων 
προβλέπεται για κάλυψη αναγκών σε χώρους κοινοχρήστου πρασίνου και κοινωνικών 
εξυπηρετήσεων. 
Κατόπιν των παραπάνω συντάχθηκε από την υπηρεσία µας ο πίνακας και το διάγραµµα 
της πράξης εφαρµογής, σύµφωνα µε τα οποία η ιδιοκτησία 0610001 του Ταµείου Εθνικής 
Άµυνας (Στρατόπεδο “Λουµάκη”), που περιήλθε στην κυριότητά του δυνάµει του Ν. 
4407/1929 (ΦΕΚ 316/4/28-8-1929) ως ανήκουσα τότε στο ελληνικό δηµόσιο (αεράµυνα) 
εκ διαδοχής από το τουρκικό δηµόσιο, σε συνδυασµό µε το συµβόλαιο ανταλλαγής 
ακινήτων αριθµ. 7313/25-7-1991 του συµβολαιογράφου Καρδίτσας Θεοφ. Βασίλογλου, 
αρχικού εµβαδού 50578,07 µ2 ρυµοτοµείται εξ ολοκλήρου από το “Πάρκο- Άλσος” (ΟΤ 
550-553) 
Επίσης η ιδιοκτησία 0609001 του Ταµείου Εθνικής Άµυνας (Στρατόπεδο ¨Κιούση”), που 
περιήλθε στην κυριότητα του δυνάµει του Ν. 4407/1929 (ΦΕΚ 316/Α/28-8-1929), όπως 



 

 

και η προηγούµενη ιδιοκτησία, αρχικού εµβαδού 61418,13 µ2, ρυµοτοµείται κατά 
11530,42 µ2 για κοινόχρηστους χώρους (πεζόδροµο και δρόµο συνολικού εµβαδού 
5799,82 µ2) και κοινόχρηστο χώρο πρασίνου (ΚΧΠ εµβαδού 5730,60 µ2, νότια του ΟΤ 
Σ2), ενώ αποµένουν στην ιδιοκτησία Σ1 εµβαδού 38084,08 µ2 και το ΟΤ Σ2 εµβαδού 
11803,63 µ2. 
Εποµένως η συνολική ρυµοτοµούµενη έκταση των στρατοπέδων ανέρχεται σε 62108,49 
µ2 από τη συνολική αρχική ιδιοκτησία 111996,20 µ2, άρα το ποσοστό των κοινοχρήστων 
χώρων είναι 55,46%, συνεπώς τηρείται η πρόβλεψη της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 
2745/99. Το ποσοστό αυτό εισφέρεται νόµιµα, βάσει των ειδικών διατάξεων περί 
πολεοδόµησης που ισχύουν για την αξιοποίηση και µετεγκατάσταση στρατοπέδων, και 
εποµένως αποτελεί την εισφορά σε γη της συνολικής ιδιοκτησίας του Ταµείου Εθνικής 
Άµυνας. Για τον ίδιο λόγο των ειδικών διατάξεων πολεοδόµησης, και επειδή δεν 
προβλέπεται από το Ν. 27485/99, δεν υφίσταται οποιαδήποτε οφειλή εισφοράς σε χρήµα 
ή δικαίωµα αποζηµίωσης επικειµένων που µεταβάλλουν ιδιοκτήτη. 
 
 
2.Την παρουσίαση του θέµατος από τον υπάλληλο του ∆ήµου Καρδίτσας κ. Ανυφαντή 
Βάιο, η οποία έχει ως εξής: 
“Μετά την έγκριση του τοπικού ρυµοτοµικού για την αξιοποίηση των στρατοπέδων 
“Κιούση” και “Λουµάκη” συντάσσεται η πράξη εφαρµογής η οποία µετά την συντέλεσή της 
θα αποκτήσει χαρακτήρα τίτλου µε την µεταγραφή της στο οικείο υποθηκοφυλακείο. 
Η υπηρεσία ζητά την έγκριση της µελέτης η οποία αποτυπώνει το ιδιοκτησιακό τµήµα του 
εγκεκριµένου σχεδίου και περιλαµβάνει τεχνική έκθεση επεξήγησης και διευκρίνησης, 
πίνακα της πράξης εφαρµογής και το σχέδιο της πράξης. 
Ενηµερώνουµε ότι η ΥΑΜΣ (Υπ. Αξιοποίησης Μετεγκ/σης Στρατοπέδων) έχει ζητήσει να 
συνταχθεί πράξη εφαρµογής ώστε στη συνέχεια να περιέλθουν και τυπικά τα τµήµατα 
ιδιοκτησίας που αναλογούν µετά την απόδοση των κοινοχρήστων τµηµάτων τον ∆ήµο.” 
 
 
3.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
 
 

Οµόφωνα εισηγείται 
 
 

Την έγκριση της µελέτης Πράξης Εφαρµογής της πολεοδοµικής µελέτης των στρατοπέδων 
“Κιούση” και “Λουµάκη” , όπως συντάχθηκε από τη ∆/νση Πολεοδοµίας και 
Περιβάλλοντος ∆ήµου Καρδίτσας και η οποία προβλέπει: 
 
1.Την απόδοση στο ∆ήµο Καρδίτσας: 
 Α.“Πάρκου- Άλσους” εµβαδού 50578,07 τ.µ. 
 Β.Πεζοδρόµου και δρόµων εµβαδού 5799,82 τ.µ. 
 Γ.Κοινόχρηστο χώρο πρασίνου εµβαδού 5730,60 τ.µ. 
 
2.Την απόδοση στο Ταµείο Εθνικής Άµυνας: 
 Α.Το ΟΤ Σ1 εµβαδού 38084,08 τ.µ. 
 Β.Το ΟΤ Σ2 εµβαδού 11803,63 τ.µ. 
 
Η παραπάνω κατανοµή έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2745/99 και σύµφωνα µε 
την εγκεκριµένη πολεοδοµική µελέτη. 
 
 



 

 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 93 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
 


