
                                                                     

 

  
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 17η του µήνα Σεπτεµβρίου  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. 
443/2013 Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 12/9/2013. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
22/12-9-2013 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

          ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 

                                                          ΘΕΜΑ 

Τροποποίηση του σχεδίου πόλης στο ΟΤ 712 λόγω άρσης απαλλοτρίωσης 
(Κουµαδίτης Θωµάς κλπ.) 
 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 12η του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη και 

ώρα 6:30 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ.23718/6-9-2013 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  19) Χλαπάνας Ηλίας 1) Αρβανιτάκου Σοφία 

2) Αναστασίου Απόστολος  20) Βερίλλης ∆οµήνικος 2) Ντελής Ιωάννης 

3) Γούλας Σωτήριος  21) Γεννάδιος Ιωάννης 3) Ντούρλιας ∆ηµήτριος 

4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  22) Καρκαλέτση Θεοδώρα  

5) Ζορµπάς Ιωάννης  23) Σουφλάκος Βασίλειος     Αν και κλήθηκαν νόµιµα 

6) Καραγιάννης Νικόλαος  24) Τσίπρας Εµµανουήλ  

7) Κατσιαβάρας Θωµάς  25) Γιοβάνης Γεώργιος  

8) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος  26) Μακροστέργιος Αθανάσιος  

9) Κωτούλας Φίλιππος  27) Παπαδηµητρίου Φώτιος  

10) Μαρκινός Αθανάσιος  28) Αρχοντής ∆ηµήτριος  

11) Μουζιούρας Νικόλαος  29) Τσαντήλας Βασίλειος  

12) Μπατζιάκας Βασίλειος  30) Χάρµπας Θωµάς  

13) Μπουραζάνης Αθανάσιος    

14) Νασιάκου Αλεξάνδρα    

15) Παπαγεωργίου Σταύρος     

16) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος    

17) Σούφλα Ουρανία    

18) Τσιούκης Λάµπρος    



                                                                     

 

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

µελών, παρόντες ήταν 30), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, 

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 του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε τροποποίηση 
του σχεδίου πόλης στο ΟΤ 712 λόγω άρσης απαλλοτρίωσης (Κουµαδίτης Θωµάς κλπ.) και 
αφού έλαβε υπόψη: 
 

1.Την υπ' αριθµ. πρωτ. 2675/10-4-2013 αίτηση των κ.κ. Κουµαδίτη Θωµά, Κουµαδίτη 
Βασιλικής και Κουµαδίτη Ζήση µε την οποία ζητούν τροποποίηση του εγκεκριµένου 
Πολεοδοµικού Σχεδίου Πόλεως Καρδίτσας επί της οδού Μπούσδρα, στην περιοχή 
Αναθεώρησης Καµινάδων στο ΟΤ 712 και συγκεκριµένα στο ανατολικό τµήµα του, όπου 
βρίσκεται η ιδιοκτησία τους. Στο χώρο αυτό προβλέπεται από το εγκεκριµένο σχέδιο 
κοινόχρηστος χώρος, µε αποτέλεσµα όπως αναφέρουν να κατακερµατιστεί η ιδιοκτησία τους 
και στην ουσία να χαθεί. 
 

2.Την Τεχνική Έκθεση του ιδιώτη µηχανικού κ. Κατσάρα ∆ηµήτριου, η οποία έχει ως εξής: 
“Με αίτησή τους οι κ.κ. Θωµάς, Βασιλική και Ζήσης Κουµαδίτης, ζητούν µε την πρότασή 
τους, την τροποποίηση του εγκεκριµένου Πολεοδοµικού Σχεδίου Αναθεώρησης Καµινάδων 
του ∆ήµου Καρδίτσας, επί της οδού Μπούσδρα, στο ΟΤ Γ 712, µε κατάργηση της θέσης 
ολόκληρου του τµήµατος των 725,00 µ2 περίπου του οικοδοµικού τετραγώνου, 
χαρακτηρισµένο σήµερα ως ΚΧ και µεταφορά των 163,00 µ2 περίπου από την αρχική 
έκταση του ΚΧ, σε νέα θέση ιδιοκτησίας τους, Νότια της σηµερινής βάση πολεοδοµικής 
µελέτης θέσης του ΚΧ. 
Η πρόταση αυτή εµφανίζεται µε ακρίβεια στο επισυναπτόµενο σε κλίµακα 1:500 
τοπογραφικό διάγραµµα που συνοδεύει την παρούσα τεχνική έκθεση. 
Οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η κατάργηση του εν λόγω ΚΧ και βάση µιας µικρής 
αναφοράς στο ιστορικό του οικοπέδου, είναι οι εξής: 
Με την υπ' αρ. 12/2009 πράξη εφαρµογής και την υπ' αρ. 3/2009 πράξη τακτοποίησης και 
ρυµοτοµίας, ρυθµίστηκε ο τρόπος αποζηµίωσης της συνιδιοκτησίας Κουµαδίτη. 
Με την υπ' αρ. 98/18-05-2011 πράξη εφαρµογής και την υπ' αρ. 3/2009 πράξη 
τακτοποίησης και ρυµοτοµίας, ρυθµίστηκε ο τρόπος αποζηµίωσης της συνιδιοκτησίας 
Κουµαδίτη. 
Με την υπ' αρ. 98/18-05-2011 απόφαση του Πρωτοδικείου Καρδίτσας, καθορίστηκε η τιµή 
µονάδας αποζηµίωσης ανά τµ της συνιδιοκτησίας Κουµαδίτη. 
Λόγω παρέλευσης του 18µηνου από την παραπάνω απόφαση, χωρίς να καταβληθούν οι 
απαιτούµενες αποζηµιώσεις, η απαλλοτρίωση αίρεται, σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Ν. 
2882/2001. 
Έτσι, λοιπόν φθάνουµε στην αίτηση αποχαρακτηρισµού ολόκληρης της εν λόγω ιδιοκτησίας 
από ΚΧ και µεταφορά τµήµατός του, µε τροποποίηση του σχεδίου πόλεως. 
Το οικόπεδο συνιδιοκτησίας Κουµαδίτη µε την εφαρµογή του ΚΧ κατακερµατίζεται σε δύο 
εναποµείναντα οικόπεδα και µάλιστα σε µορφή τριγωνική, ένα στο Βόρειο τµήµα και ένα στο 
Νότιο, τα οποία δεν είναι αξιοποιήσιµα ως προς την ανοικοδόµησή τους. Με την πρόταση 
τροποποίησης το οικόπεδό τους παραµένει σε ενιαία και αξιοποιήσιµη µορφή Βόρεια και ένα 
µόνο τµήµα της ιδιοκτησίας τους προς Νότο δεσµεύεται πλέον ως ΚΧ. 
Ο χώρος αυτός πιθανώς τότε προτάθηκε και χαρακτηρίσθηκε να είναι µε το πολεοδοµικό 
σχέδιο του δήµου Καρδίτσας κοινόχρηστος χώρος, λόγω της έλλειψης και ζήτησης του 
πολεοδοµικού ιστού της πόλης για ελεύθερους χώρους γειτονιάς, γεγονός το οποίο σήµερα 



                                                                     

 

έρχεται σε αντίθεση µε τη σηµερινή υφιστάµενη κατάσταση, µιας και στην ευρύτερη περιοχή 
υπάρχει µεγάλη επιφάνεια κοινόχρηστων χώρων και πλατειών, σε πολύ µεγαλύτερη 
αναλογία από ότι σε διάφορα άλλα σηµεία της πόλης, όπως φαίνεται και στο επισυναπτόµενο 
της παρούσης τοπογραφικό διάγραµµα. 
Αναλυτικά στην ευρύτερη περιοχή του υπό κατάργηση ΚΧ υπάρχουν επίσης και α) πλατείες 
συνολικής έκτασης 6 στρεµµάτων περίπου της περιοχής Εργατικά, το θερινό σινεµά έκτασης 
3 στρεµµάτων περίπου, η ηµικυκλική πλατεία ∆υτικά του ΟΤ Γ 712 και β) αρκετό ιδιωτικό 
πράσινο στα προκήπια και στους ακάλυπτους χώρους των οικοπέδων της ευρύτερης 
περιοχής των Εργατικών. Το παραπάνω γεγονός υποδηλώνει ότι η ευρύτερη περιοχή έχει 
αρκετούς ΚΧ και η υπό αίτηση κατάργηση του ΚΧ του ΟΤ Γ 712 δεν θα επιφέρει ουσιαστική 
µεταβολή και επιβάρυνση σε αυτούς. 
Για τους παραπάνω λόγους ζητείται η τροποποίηση του εγκεκριµένου σχεδίου πόλεως 
Καρδίτσας µε κατάργηση τόσο τµήµατος όσο και της θέσης του ΚΧ και τµηµατική µεταφορά 
του, αφού δεν επιφέρει ουσιαστική µεταβολή στον πολεοδοµικό ιστό της πόλης. 
Σηµειώνεται ακόµη ότι σε περίπτωση κατάργησης και τµηµατικής µεταφοράς του εν λόγω 
ΚΧ, καµία παρακείµενη ιδιοκτησία δεν θίγεται πολεοδοµικά, αφού δεν στερείται αρτιότητας 
λόγω προσώπου ή κάποιου άλλου λόγου. Επίσης, δεν θα χρειασθούν εκ νέου χρονοβόρες 
διαδικασίες αναλογισµού και τακτοποίησης, οι οποίες εµπλέκουν τους περίοικους και µάλιστα 
µε χρηµατικές αποζηµιώσεις.” 
 

3.Την εισήγηση του υπαλλήλου του ∆ήµου Καρδίτσας κ. Χατζή ∆ηµήτριου, η οποία έχει ως 
εξής: 
“Με την 12/2009 Πράξη Τακτοποίησης (σε εφαρµογή του εγκεκριµένου σχεδίου πόλης) 
είχαµε την απαλλοτρίωση της ιδιοκτησίας των κ.κ. Ζήση, Θωµά και Βασιλικής Κουµαδίτη 
έκτασης 725 τµ που βρίσκεται στο ΟΤ 712 καθώς προβλέπονταν για κοινόχρηστος χώρος 
πρασίνου (ΚΧΠ). Με την 98/2011 Απόφαση του Πρωτοδικείου Καρδίτσας καθορίστηκε τιµή 
µονάδας για της αποζηµιούµενες εκτάσεις της ιδιοκτησίας Κουµαδίτη. 
Η 12/2009 Πράξη Τακτοποίησης προβλέπει την αποζηµίωση της ρυµοτοµούµενης έκτασης 
των κληρονόµων Κων/νου Κουµαδίτη από τους όµορους ιδιοκτήτες µε την τιµή των 75 € για 
τα παρακάτω τετραγωνικά µέτρα: 
 1.Ιδιοκτησία ∆ήµητρας συζ. Κων.Τζαφάλια 175,10 τµ 
 2.Ιδιοκτησία κληρ. Χαραλ. Φαλάρα            149,08 τµ 
 3.Ιδιοκτησία Χρυσ. Μιχάλη                        187,41 τµ 
 4.Ιδιοκτησία Γεωρ. Αγόρη                           88,36 τµ 
 5.Ιδιοκτησία Βασ. Γκαγκά                           38,83 τµ 
∆ηλαδή αποζηµιώσεις από 2874,75 € έως 14055,75 €. 
Για να συντελεστεί η απαλλοτρίωση θα έπρεπε να καταβάλλουν όλοι οι περίοικοι τις 
υποχρεώσεις εντός δεκαοκτώ (18) µηνών ήτοι έως τις 30-12-2012, άλλως αίρεται 
αυτοδίκαια. Οι αποζηµιώσεις εκ µέρους των περιοίκων δεν καταβλήθηκαν εντός της νόµιµης 
προθεσµίας και οι κ.κ. Ζήσης, Θωµάς και Βασιλική Κουµαδίτη µε την 2674/2013 αίτησή τους 
ζήτησαν την τροποποίηση του Ρυµοτοµικού Σχεδίου και την κατάργηση του ΚΧΠ. 
Εφόσον δεν υλοποιήθηκε η Πράξη Τακτοποίησης πρέπει να γίνει τροποποίηση του σχεδίου 
δεσµεύοντας µικρότερη έκταση που να είναι εφικτή η απαλλοτρίωση και η αποζηµίωση της 
(300 τµ) ή να αποδεσµευτεί ολόκληρη η ρυµοτοµούµενη έκταση. Στην περιοχή αυτή 
υπάρχουν δύο ΚΧΠ κατά µήκος της οδού Μπούσδρα απέναντι από το ΟΤ 712 της περιοχής 
Εργατικών ΣΥΚΕΑ εµβαδού 2140 τµ και 1200 τµ, καθώς και 6000 τµ ως ΚΧΠ στο Θερινό 
Σινεµά και θα µπορούσε να αποχαρακτηριστεί ο ΚΧΠ στο ΟΤ 712 (δέσµευση ιδιοκτησίας 
Κουµαδίτη) καθώς είναι µεγάλες αποζηµιώσεις και είναι δύσκολο να διαθέσουν οι περίοικοι 
υψηλά ποσά για την απόκτηση δευτέρου προσώπου και προσδοκώµενης υπεραξίας των 
ακινήτων από την γειτνίαση µε τον ΚΧΠ. Σε περιπτώσεις τροποποίησης λόγω άρσης 
απαλλοτρίωσης είναι δυνατόν να υποβληθεί νέα απαλλοτρίωση (συνήθως µικρότερη) όπως 
προτείνεται στην παρούσα περίπτωση η δέσµευση χώρου εµβαδού 163 τµ στο νότιο τµήµα 



                                                                     

 

της ιδιοκτησίας προκειµένου να τηρηθεί το πνεύµα της πολεοδοµικής µελέτης για πρόβλεψη 
ΚΧΠ στην συγκεκριµένη θέση του τετραγώνου.  
Η υπηρεσία συµφωνεί µε το πνεύµα της τροποποίησης.” 
 

4.Την υπ' αριθµ. 182/2013 απόφαση της ∆ηµοτικής κοινότητας Καρδίτσας. 
 

5.Την υπ' αριθµ. 113/2013 απόφαση της Επιτροπής ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας. 
 

6.Το επισυναπτόµενο τοπογραφικό διάγραµµα. 
 
7.Τις τοποθετήσεις, απόψεις  των ∆ηµοτικών   Συµβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης. 
 

Αποφάσισε οµόφωνα 
 

  ΤΤηηνν  ττρροοπποοπποοίίηησσηη  ττοουυ  σσχχεεδδίίοουυ  ππόόλληηςς  σσττοο  ΟΟΤΤ  771122  ππεερριιοοχχήήςς  εεππέέκκτταασσηηςς  ΚΚααµµιιννάάδδωωνν  κκααιι  ττηη  
δδέέσσµµεευυσσηη  ττµµήήµµααττοοςς  ιιδδιιοοκκττηησσίίααςς  ττωωνν  κκλληηρροοννόόµµωωνν  ΚΚωωνν//ννοουυ  ΚΚοουυµµααδδίίττηη  έέκκσστταασσηηςς  116633  ττµµ..  σσττηη  
ννόόττιιαα  ππλλεευυρράά  ττηηςς  κκααιι  ττηηνν  ααπποοδδέέσσµµεευυσσηη  ττοουυ  υυππόόλλοοιιπποουυ  ττµµήήµµααττοοςς  ττηηςς  ιιδδιιοοκκττηησσίίααςς  ττοουυςς  κκααθθώώςς  
έέχχεειι  ααρρθθεείί  ααυυττοοδδίίκκααιιαα  ηη  ααππααλλλλοοττρρίίωωσσηη  λλόόγγωω  ππααρρέέλλεευυσσηηςς  ττοουυ  1188µµήήννοουυ  κκααιι  µµηη  κκααττααββοολλήήςς  ττηηςς  
ππρροοββλλεεππόόµµεεννηηςς  ααπποοζζηηµµίίωωσσηηςς  µµεε  ββάάσσηη  ττηηνν  1122//22000099  ΠΠρράάξξηη  ΤΤαακκττοοπποοίίηησσηηςς  όόππωωςς  
ααπποοττυυππώώννεεττααιι  σσχχεεττιικκάά  σσττοο  εεππιισσυυννααππττόόµµεεννοο  ττοοπποογγρρααφφιικκόό  δδιιάάγγρρααµµµµαα..  

 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήραν µέρος οι ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι κ.κ. Αρχοντής, Παπαδηµητρίου και Παπαγεωργίου, λόγω αποχώρησής τους από 
τη συνεδρίαση. 
 

 

 

 

 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 443/2013 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ             O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ    ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ακολουθούν υπογραφές 

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ  

 

 


