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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 5η του µήνα Νοεµβρίου 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.531/2013 Απόφασης 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτού 
στις 17/10/2013. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
23/17-10-2013 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

    Αρ. Πρωτ.:31817/22-11-2013           ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 

                                                          ΘΕΜΑ 

 Βεβαίωση υφιστάµενης θέσης οικοπέδου εντός ζώνης 800µ. από το κέντρο του 
οικισµού της Τ.Κ. Απιδιάς. 
 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 17η του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη και 

ώρα 6:30 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ.27495/11-10-2013 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  14) Παπαγεωργίου Σταύρος 1) Αναστασίου Απόστολος 

2) Αρβανιτάκου Σοφία  15) Σούφλα Ουρανία 2) Μαρκινός Αθανάσιος 

3) Γούλας Σωτήριος  16) Τσιούκης Λάµπρος 3) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος 

4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  17) Γεννάδιος Ιωάννης 4) Χλαπάνας Ηλίας 

5) Ζορµπάς Ιωάννης  18) Ντούρλιας ∆ηµήτριος 5) Βερίλλης ∆οµήνικος 

6) Καραγιάννης Νικόλαος  19) Σουφλάκος Βασίλειος 6) Καρκαλέτση Θεοδώρα 

7) Κατσιαβάρας Θωµάς  20) Τσίπρας Εµµανουήλ 7) Ντελής Ιωάννης 

8) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος  21) Γιοβάνης Γεώργιος  

9) Κωτούλας Φίλιππος  22) Μακροστέργιος Αθανάσιος     Αν και κλήθηκαν νόµιµα 

10) Μουζιούρας Νικόλαος  23) Παπαδηµητρίου Φώτιος  

11) Μπατζιάκας Βασίλειος  24) Αρχοντής ∆ηµήτριος  

12) Μπουραζάνης Αθανάσιος  25) Τσαντήλας Βασίλειος  

13) Νασιάκου Αλεξάνδρα  26) Χάρµπας Θωµάς  

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

µελών, παρόντες ήταν 26), 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.  
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε βεβαίωση 
υφιστάµενης θέσης οικοπέδου εντός ζώνης 800 µ. από το κέντρο του οικισµού της Τ.Κ. 
Απιδιάς και αφού έλαβε υπόψη: 
 

1.Την υπ' αρ. πρωτ. 22220/21-8-2013 αίτηση του κ. Στάθη Φώτιου του Χρήστου, η οποία 
έχει ως εξής: 
“Παρακαλώ να µου χορηγήσετε απόφαση που να βεβαιώνει ότι το οικόπεδο ιδιοκτησίας 
κληρονόµων Στάθη Χρήστου του Φωτίου που βρίσκεται εντός της Τ.Κ. Απιδέας εµβαδού 
324,19 τ.µ., όπως φαίνεται στο συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα, α)βρίσκεται εντός της 
ζώνης των 800µ. από το κέντρο του οικισµού και β)υπήρχε µε την ίδια µορφή και διαστάσεις 
την 15/09/1982/.” 
 

2.Την υπ' αριθµ. 11/2013 απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας 
Απιδιάς. 
 

3.Την παρουσίαση του θέµατος από την υπάλληλο του ∆ήµου Καρδίτσας κ. Αναστασίου 
Αναστασία, η οποία έχει ως εξής: 
“Το συµβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Απιδιάς µας έστειλε επικυρωµένο απόσπασµα από το 
πρακτικό της αρ. 9/2013 συνεδρίασής του, στο οποίο αναφέρεται η αριθµ. 11/2013 
απόφασή του µε θέµα: 
¨Εξέταση αίτησης του Στάθη Φώτιου του Χρήστου για χορήγηση βεβαίωσης οικοπέδου εντός 
της ζώνης των 800 µέτρων από το κέντρο του οικισµού¨. 
Βάσει της παραπάνω απόφασης, το συµβούλιο της Τοπικής Κοινότητας γνωµοδοτεί και 
βεβαιώνει, ότι το οικόπεδο όπως αυτό παρουσιάζεται στο επισυναπτόµενο τοπογραφικό της 
τοπογράφου µηχανικού Βασιλικής Παϊση µε φερόµενους ιδιοκτήτες του κληρονόµους του 
Στάθη Χρήστου του Φωτίου, βρίσκεται στον οικισµό της ΤΚ Απιδέας της ∆Ε Καλλιφωνίου του 
∆ήµου Καρδίτσας και είναι εντός της ζώνης των 800 µέτρων από το κέντρο του οικισµού. 
Επίσης ότι το παραπάνω ακίνητο, υφίσταται µε τη µορφή που είναι σήµερα πριν από το έτος 
1982. 
 
Εξετάζοντας τη θέση της εν λόγω ιδιοκτησίας όπως αυτή παρουσιάζεται στο τοπογραφικό 
διάγραµµα της τοπογράφου, και µε τη χρήση των συντεταγµένων των ορίων της ιδιοκτησίας 
στο κρατικό σύστηµα συντεταγµένων ΕΓΣΑ '87, προκύπτει ότι το εν λόγω ακίνητο βρίσκεται 
όντως εντός της ακτίνας των 800 µέτρων από το κέντρο του οικισµού και µάλιστα µέσα στο 
συνεκτικό τµήµα του- για τον λόγο αυτό δε χρειάστηκαν διευκρινήσεις και δεν τέθηκε 
ζήτηµα ορισµού του κέντρου του οικισµού.” 
 

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

Αποφάσισε οµόφωνα 
 

ΒΒεεββααιιώώννεειι  όόττιι  ττοο  οοιικκόόππεεδδοο  όόππωωςς  ααυυττόό  ππααρροουυσσιιάάζζεεττααιι  σσττοο  εεππιισσυυννααππττόόµµεεννοο  ττοοπποογγρρααφφιικκόό  
δδιιάάγγρρααµµµµαα  ττηηςς  ττοοπποογγρράάφφοουυ  µµηηχχααννιικκοούύ  ΒΒαασσιιλλιικκήήςς  ΠΠααϊϊσσηη  µµεε  φφεερρόόµµεεννοουυςς  ιιδδιιοοκκττήήττεεςς  ττοουυςς  
κκλληηρροοννόόµµοουυςς  ττοουυ  ΣΣττάάθθηη  ΧΧρρήήσσττοουυ  ττοουυ  ΦΦωωττίίοουυ,,  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσττοονν  οοιικκιισσµµόό  ττηηςς  ΤΤ..ΚΚ..  ΑΑππιιδδέέααςς  ττηηςς  
∆∆..ΕΕ..  ΚΚααλλλλιιφφωωννίίοουυ  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΚΚααρρδδίίττσσααςς  κκααιι  εείίννααιι  εεννττόόςς  ττηηςς  ζζώώννηηςς  ττωωνν  880000  µµέέττρρωωνν  ααππόό  ττοο  
κκέέννττρροο  ττοουυ  οοιικκιισσµµοούύ..  ΕΕππίίσσηηςς  όόττιι  ττοο  ππααρρααππάάννωω  αακκίίννηηττοο,,  υυφφίίσσττααττααιι  µµεε  ττηη  µµοορρφφήή  πποουυ  εείίννααιι  
σσήήµµεερραα  ππρριινν  ααππόό  ττοο  έέττοοςς  11998822..  
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ΣΣΗΗΜΜΕΕΙΙΩΩΣΣΗΗ::ΣΣττηη  σσυυζζήήττηησσηη  κκααιι  λλήήψψηη  ττηηςς  ππααρροούύσσααςς  ααππόόφφαασσηηςς  δδεενν  σσυυµµµµεεττεείίχχεε  οο  ∆∆ηηµµοοττιικκόόςς  
ΣΣύύµµββοουυλλοοςς  κκ..  ΑΑρρχχοοννττήήςς  ∆∆ηηµµήήττρριιοοςς  λλόόγγωω  ααπποοχχώώρρηησσήήςς  ττοουυ  ααππόό  ττηη  σσυυννεεδδρρίίαασσηη..  

 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 531/2013 
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  

 

 


