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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 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 8η του µήνα Απριλίου του έτους 2013 και 
ώρα 13.00 µµ, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα  (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’ αριθ. 132/2013 
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 28/3/2013. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
9/28-3-2013 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

             
          Αριθ. Πρωτ.:  8528/08-04-2013 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

                                                          ΘΕΜΑ 

Τροποποίηση σχεδίου πόλης στα ΟΤ 827 και 828 της περιοχής επέκτασης 
Φαναρίου (Κωνσταντάκος ∆ηµήτριος). 

                           
Στην Καρδίτσα σήµερα την 28η του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη και ώρα 

6:30 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 7305/22-3-2013 έγγραφη 

πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καρδίτσας,  η οποία έγινε σύµφωνα µε τους 

ορισµούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε σε  

συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Αγραφιώτου Ελένη  16) Σούφλα Ουρανία 1) Ζορµπάς Ιωάννης 

2) Αναστασίου Απόστολος  17) Τσιούκης Λάµπρος 2) Νασιάκου Αλεξάνδρα 

3) Αρβανιτάκου Σοφία  18) Βερίλλης ∆οµήνικος 3) Χλαπάνας Ηλίας 

4) Γούλας Σωτήριος  19) Γεννάδιος Ιωάννης 4) Καρκαλέτση Θεοδώρα 

5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  20) Ντελής Ιωάννης 5) Σουφλάκος Βασίλειος 

6) Καραγιάννης Νικόλαος  21) Ντούρλιας ∆ηµήτριος  

7) Κατσιαβάρας Θωµάς  22) Τέγος Χρήστος  

8) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος  23) Γιοβάνης Γεώργιος  

9) Κωτούλας Φίλιππος  24) Μακροστέργιος Αθανάσιος  

10) Μαρκινός Αθανάσιος  25) Τσίπρας Εµµανουήλ  

11) Μουζιούρας Νικόλαος  26) Αρχοντής ∆ηµήτριος  

12) Μπατζιάκας Βασίλειος  27) Τσαντήλας Βασίλειος  

13) Μπουραζάνης Αθανάσιος  28) Χάρµπας Θωµάς  

14) Παπαγεωργίου Σταύρος     

15) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος     

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33 

µελών, παρόντες ήταν 28), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, 
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σύµφωνα µε το άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού 

Κώδικος»), εισέρχεται  στη συζήτηση  των αναγραφόµενων στην πρόσκληση θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης, 

παρόντος του ∆ηµάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου.  

                      ---------------------------    

          Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από συζήτηση σχετικά µε τροποποίηση σχεδίου πόλης 
στα ΟΤ 827 και 828 της περιοχής επέκτασης Φαναρίου (Κωνσταντάκος ∆ηµήτριος) και αφού 
έλαβε υπόψη: 
 

Α.1.Το αίτηµα αναβολής του κ. Κωνσταντάκου ∆ηµητρίου λόγω απουσίας του δικηγόρου 
του. 
  
2.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων. 
 

 
                                               Αποφάσισε οµόφωνα 
 
    Την απόρριψη του αιτήµατος του κ. Κωνσταντάκου και τη συνέχιση της συζήτησης του 
θέµατος.   
 

Β.1.Την υπ' αριθµ. πρωτ. 1633/5-9-2011 ένσταση- αίτηση του κ. Κωνσταντάκου ∆ηµήτριου 
η οποία έχει ως εξής: 
“Ενίσταµαι κατά της ως άνω προσβαλλόµενης ατοµικής διοικητικής πράξεως και αιτούµαι την 
ακύρωσή της για τους κάτωθι λόγους: 
Επειδή σύµφωνα µε την ως άνω προσβαλλόµενη πράξη, η περίφραξη του οικοπέδου µου 
χαρακτηρίζεται ως κατασκευασµένη εντός κοινοχρήστου χώρου, και καλούµαι να προβώ 
στην µετατόπιση της περίφραξης ήτοι στην κατεδάφισή της. 
Επειδή, κατέστην αποκλειστικός κύριος, νοµέας και κάτοχος του εν λόγω οικοπέδου, 
δυνάµει του υπ' αριθµ. 5811/14-8-1963 συµβολαίου αγοραπωλησίας του συµβολαιογράφου 
Καρδίτσας Ιωάννη Βούρδα, το οποίο νόµιµα µεταγράφηκε στα βιβλία µεταγραφών του 
Υποθηκοφυλακείου Καρδίτσας στον τόµο 257 και αριθµό 270, το οποίο βρίσκεται επί της 
οδού Μανδηλαρά αρ. 3, συνολικής εκτάσεως πεντακοσίων τετραγωνικών µέτρων (500 τ.µ.), 
δυνάµει δε της υπ' αριθµ. 97/10-3-1989 άδειας οικοδοµής, ανέγειρα επί του ως άνω 
οικοπέδου διώροφη οικία και προέβην στην περίφραξη της ιδιοκτησίας µου µε µπετόν και 
πέτρα, σύµφωνα µε τις υποδείξεις του επιβλέποντα µηχανικού και σύµφωνα µε τις επιταγές 
της διεύθυνσης πολεοδοµίας, όντας καθ' όλα νόµιµος. 
Η περίφραξη της οικίας µου είναι σταθερή και βρίσκεται στο σηµείο, στο οποίο 
τοποθετήθηκε, ήδη από εικοσαετίας και πλέον, και ουδέποτε µέχρι σήµερα έχω προβεί στην 
µε οιονδήποτε τρόπο, µετατόπιση αυτής, προκειµένου να καταπατήσω κοινόχρηστο χώρο. 
Επειδή δυνάµει της υπ' αριθµ. 1/2001 Πράξης εφαρµογής της Πολεοδοµικής Μελέτης 
Επέκτασης περιοχής Φαναρίου, διανοίχτηκε νοτίως της οικίας µου, πεζόδροµος, µη 
λαµβάνοντας υπ' όψιν τα όρια του ακινήτου µου, καθώς ο εν λόγω πεζόδροµος “περνάει” 
µέσα από το οικόπεδό µου και µε αναγκάζει να προβώ στην κατεδάφιση της περίφραξής 
µου. 
Επειδή, ο σχεδιασµός αυτός του πεζοδρόµου είναι εντελώς αναιτιολόγητος και θίγει βάναυσα 
τα συµφέροντά µου, µιας και η οικία µου ήταν η µόνη στην περιοχή και υπήρχε από 
εικοσαετίας, και παρ' όλα αυτά η πράξη εφαρµογής δεν έλαβε υπ' όψιν το δικαίωµα της 
κυριότητάς µου επί όλου του ως άνω ακινήτου, και συγκεκριµένα επί του επίδικου τµήµατος, 
η οποία κυριότητά µου απεκτήθη τόσο δυνάµει του ανωτέρω περιγραφόµενου συµβολαίου 
όσο και δυνάµει τακτικής άλλως έκτακτης χρησικτησίας. 
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Επειδή, κατά την περίοδο υποβολής ενστάσεων κατά της πράξεως εφαρµογής απουσίαζα για 
επαγγελµατικούς λόγους (στρατιωτικός) από την οικία, µε αποτέλεσµα να µην ενηµερωθώ 
ώστε να καταθέσω εµπροθέσµως ένσταση κατά της εν λόγω πράξης. 
Επειδή από το Απόσπασµα ∆ιαγράµµατος της Πράξης Εφαρµογής της περιοχής διαφαίνεται 
ξεκάθαρα ότι η περίφραξη της οικίας µου δεν είναι κατασκευασµένη εντός κοινοχρήστου 
χώρου. 
Επειδή η προσβαλλόµενη πράξη εκδόθηκε µετά από καταγγελία ιδιοκτητών όµορων 
ακινήτων, οι οποίοι δεν έχουν οικοδοµήσει στην περιοχή και σε καµία περίπτωση δεν 
αποδεικνύεται το άµεσο έννοµο συµφέρον αυτών. 
Επειδή λαµβανοµένου υπ' όψιν της περιοχής και δεδοµένου ότι δεν είναι οικοδοµηµένη, 
είναι δυνατή η τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου στο Ο.Τ. Γ713, χωρίς 
αφ' ενός µεν να θίγονται ιδιοκτησίες τρίτων και αφ' ετέρου χωρίς να αναγκαστώ να 
κατεδαφίσω την επίδικη περίφραξη. 
Επειδή από την Προτεινόµενη Τροποποίηση του Ρυµοτοµικού Σχεδίου, του Αγρονόµου 
Τοπογράφου Μηχανικού Τζάκου Απόστολου, το οποίο προσάγω και επικαλούµαι διαφαίνεται 
ξεκάθαρα πως είναι εφικτή η τροποποίηση του ρυµοτοµικού σχεδίου χωρίς να προκύψουν 
διαφορές καθώς σύµφωνα µε το προταθέν σχέδιο η διαφορά που προκύπτει ανέρχεται σε 
1,96 τ.µ. άρα δεν θίγονται τα συµφέροντα ούτε των όµορων ιδιοκτησιών ούτε του ∆ήµου. 
Επειδή προς απόδειξη των ισχυρισµών µου επικαλούµαι έγγραφα και µαρτυρίες. 
Επειδή προσάγω και επικαλούµαι την Προτεινόµενη Τροποποίηση του Ρυµοτοµικού Σχεδίου 
του Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού Τζάκου Απόστολου. 
Επειδή η παρούσα ένσταση- αίτησή µου, είναι νόµιµη, βάσιµη και αληθινή. 
 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 
 

και µε επιφύλαξη παντός νοµίµου δικαιώµατός µου. 
 

ΖΗΤΩ 
 

Να γίνει δεκτή η παρούσα ένσταση- αίτησή µου. Να τροποποιηθεί το Εγκεκριµένο 
Ρυµοτοµικό Σχέδιο στο Ο.Τ. Γ713, όπως προτείνεται στο προσαγόµενο σχέδιο του 
Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού Τζάκου Απόστολου. Να ανακληθεί η υπ' αριθµ. 203/10-
5-2010 Πράξη της Υπηρεσίας σας. Να συζητηθεί η παρούσα ένσταση- αίτησή µου ενώπιον 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καρδίτσας.” 
 

2.Την παρουσίαση του θέµατος από τον υπάλληλο του ∆ήµου Καρδίτσας κ. Ανυφαντή Βάϊο η 
οποία έχει ως εξής: 
“Η πρόταση του αιτούντα κ. Κωνσταντάκου προέρχεται από την δική του εκτίµηση ότι δεν 
πρέπει να ρυµοτοµηθεί ο περίβολος της οικίας του και για τον λόγο αυτό προτείνεται η 
αλλαγή της χάραξης του πεζοδρόµου και η αντίστοιχη θέση προκηπίου ιδίου πλάτους 1,0 µ.  
Εφόσον η πρόταση γίνει αποδεκτή στην µορφή αυτή που προτείνεται ή γενικότερα 
τροποποιηθεί το σχέδιο θα ακολουθήσει διορθωτική Πράξη Εφαρµογής η οποία θα 
κατανείµει αντίστοιχα τις πρόσθετες επιβαρύνσεις γης ή οικονοµικές θα προκύψουν µε τρις 
ανάλογες εισφορές τους σε χρήµα. Σε σχέση µε το ισχύον σχέδιο η ιδιοκτησία  Υπερήφανου- 
Μέλλου Θεοδώρας εµφανίζεται να αποµειώνεται ως προς το εµβαδόν.” 
 

3.Τις τοποθετήσεις των κ.κ. Υπερήφανου και Πράντζου καθώς και του ∆ικηγόρου του κ. 
Κωνσταντάκου, κ. Νούσιου. 
 

4.Το επισυναπτόµενο τοπογραφικό διάγραµµα. 
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5.Την υπ' αριθµ.168/2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία οµόφωνα 
εισηγείται την απόρριψη της ένστασης- αίτησης του κ. Κωνσταντάκου. 
 
6.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης. 
 

Αποφάσισε οµόφωνα 
 

Την απόρριψη της ένστασης- αίτησης του κ. ∆ηµητρίου Κωνσταντάκου για την τροποποίηση 
στα ΟΤ 828 και 827 της περιοχής επέκτασης Φαναρίου και την εµµονή στο εγκεκριµένο 
Σχέδιο Πόλης της περιοχής, καθώς δεν διαπίστωσε ότι υπάρχει λόγος τροποποίησης του 
σχεδίου µε δηµόσιο όφελος. 
 

 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 132/2013 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ             O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ακολουθούν υπογραφές 

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

 

 


