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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 16 του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013 
και ώρα 13:00, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος 
∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο 
µέρος  του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθ. 
574/2012 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε 
στη συνεδρίαση αυτής στις 27-12-2012. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
574/2012  

  

  

   
Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 

35ο/27-12-2012 
Πρακτικό Συνεδρίασης της 

Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας 
 

      
   

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε        
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                                                       
 

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
 
 

 Αρ. Πρωτ.:   ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 
 

ΘΕΜΑ 
Ψήφιση πίστωσης για καταβολή αποζηµίωσης λόγω ρυµοτοµίας 

(Καναβός ∆ηµήτριος). 
 

Στην Καρδίτσα σήµερα την 27η του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, ηµέρα της εβδοµάδος  Πέµπτη  και 

ώρα 21:00, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 29560/27-12-2012 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής 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 

Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας.  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Παπαγεωργίου Σταύρος, Πρόεδρος  1)Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος 

2) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος, Τακτικό Μέλος   

3) Νασιάκου Αλεξάνδρα, Τακτικό Μέλος               αν και κλήθηκε νόµιµα 

4) Κωτούλας Φίλιππος, Τακτικό Μέλος   

5) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος   

6) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος   

7) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος   

8) Αρχοντής ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος   

9) Γιοβάνης Γεώργιος, Αναπλ. Μέλος   
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Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών, 

παρόντες ήταν οι 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 του 

αναγραφόµενου στην πρόσκληση θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

   Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε ψήφιση 
πίστωσης για καταβολή αποζηµίωσης λόγω ρυµοτοµίας  (Καναβός ∆ηµήτριος)  και αφού 
έλαβε υπόψη: 

1.Την µε αριθµ. πρωτ.2027/19-12-2009 αίτηση του κ.Καναβού ∆ηµήτριου.  

“Παρακαλώ όπως καθορίσετε τιµή µονάδας για το τµήµα εµβαδού 49,21 τ.µ που µου 
οφείλεται αποζηµίωση από το ∆ήµο Καρδίτσας για το οικόπεδό µου που βρίσκεται στην 
περιοχή “ΘΥΛΑΚΑ ΖΑΧΑΡΙΩΤΩΝ” στο Ο.Τ Γ 1327 µε κωδικό αριθµό 0435009. 

        Η παραπάνω αποζηµίωση οφείλεται σύµφωνα µε την πράξη Εφαρµογής ΘΥΛΑΚΑ 
ΖΑΧΑΡΙΩΤΕΣ λόγω αφαίρεσης από την ιδιοκτησία επί πλέον έκτασης από την οφειλόµενη 
εισφορά σε γη και για την συντέλεση της οποίας πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες 
του Ν.∆/τος από 17-7-1923 και του Ν.∆/τος 797/1971, σύµφωνα µε την παρ.7α του 
Ν.1337/83, όπως ισχύει” 

2.Την από  30-11-2009 θετική γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου κ. Καλιά 
Χρήστου. 

3.Την από 07-12-2009 εκτιµητική έκθεση επιτροπής µε την οποία καταµετρήθηκε και 
εκτιµήθηκε τµήµα ιδιωτικής έκτασης που βρίσκεται εντός σχεδίου πόλεως στο Ο.Τ. Γ1327 
49,21 τετραγωνικά µέτρα , διαστάσεις και όρια, σύµφωνα µε την 2/2008 Πράξη 
Εφαρµογής. Η ανά τετρ. µέτρο αξία αυτής ανέρχεται στο ποσό των 100,00 €. 

4. Την αριθ.921/2009 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής. 

5.Την αριθµ. 563/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου “Καθορισµός τιµής µονάδας 
αποζηµίωσης λόγω ρυµοτοµίας (Καναβός ∆ηµήτριος)”  µε την οποία οµόφωνα 
αποφασίστηκε η καταβολή αποζηµίωσης ποσού 4.921,00 €  (100,00 € χ 49,21 τ.µ 
=4.921,00 €) στον Καναβό ∆ηµήτριο του Στεφάνου λόγω αφαίρεσης επιπλέον εισφοράς 
σε γη από την  ιδιοκτησία του  εµβαδού  49,21  τ.µ. που βρίσκεται  στην περιοχή 
επέκτασης  “Θύλακες Ζαχαριώτες”.   

6.Την εισήγηση  του  πρόεδρου  για  ψήφιση της  παραπάνω πίστωσης  

 
   Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω καθώς και τις διατάξεις του 
άρθρου 72 παρ. δ και µετά από διαλογική συζήτηση 
 
      

Αποφάσισε  οµόφωνα 

 

     Την ψήφιση πίστωσης ποσού 4.921,00 € (100,00 € χ 49,21 τ.µ =4.921,00 €) σε 
βάρος του Κ.Α 40-7424.0000 του προϋπολογισµού του ∆ήµου Οικονοµικού έτους 2012 
υπέρ του Καναβού ∆ηµήτριου του Στεφάνου λόγω  αφαίρεσης επιπλέον εισφοράς σε γη 
από την  ιδιοκτησία του  εµβαδού  49,21  τ.µ. που βρίσκεται  στην περιοχή επέκτασης  
“Θύλακες Ζαχαριώτες” στο Ο.Τ. Γ1327 
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Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό  
574/2012 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

 

Καρδίτσα .............  
Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 


