
 

 
 

 
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 25η του µήνα Οκτωβρίου του έτους 2013 
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. 213/2013 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που 
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής την 23/10/2013 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 213 
  

 

  

  
Απόσπασµα από το υπ’αριθµ. 

13/23-10-2013 
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 

 
 
 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ 
 

ΘΕΜΑ 
Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σχετικά µε την πρόταση τροποποίησης και άρση 
απαλλοτρίωσης στο ΟΤ 537 α και β. (Αρετή Μπαρτζιώκη- Κατσαούνη). 
  

 Στην Καρδίτσα σήµερα την 23η του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος 

Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ., στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθµ. 

28413/17-10-2013 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) Κωτούλας Φίλιππος, Πρόεδρος   1) Μπουραζάνης Αθανάσιος, Τακτικό Μέλος 

2) Αγραφιώτου Ελένη, Τακτικό Μέλος   2) Γεννάδιος Ιωάννης, Τακτικό Μέλος 

3) Κατσιαβάρας Θωµάς, Τακτικό Μέλος   

4) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος   

5) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος           αν και κλήθηκαν νόµιµα 

6) Γιοβάνης Γεώργιος, Τακτικό Μέλος   

7) Χάρµπας Θωµάς, Τακτικό Μέλος             

8)    

9)   

   

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών, 

παρόντα ήταν τα 7), 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, Βασιλική Τσατσαρώνη, για 

την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε την 
πρόταση τροποποίησης και άρση απαλλοτρίωσης στο ΟΤ 537 α και β. (Αρετή Μπαρτζιώκη- 
Κατσαούνη) και αφού έλαβε υπόψη: 
 
1.Την εισήγηση του υπαλλήλου του ∆ήµου Καρδίτσας κ. Χατζή ∆ηµήτριου, η οποία έχει 
ως εξής: 
“Με αίτησή της η κα Αρετή- Μπαρτζιώκη- Κατρσαούνη ζήτησε την άρση της 
απαλλοτρίωσης του ΚΧΠ που χωροθετήθηκε στα ΟΤ 537 αβ στις ιδιοκτησίες Κων & Ιωαν. 
Καρελά και της συνιδιοκτησίας της αιτούσας. 
Το 2006 συνετάγη η 7/2006 Πράξη Τακτοποίησης Προσκύρωσης και αναλογισµού και µε 
την 1/2012 Απόφαση του Πρωτοδικείου Καρδίτσας καθορίστηκε τιµή µονάδο9ς 196,50 
€/τ.µ. 
Οι αποζηµιώσεις που έπρεπε να καταβληθούν από τους όµορους ιδιοκτήτες εντός του 
18µηνου και µέχρι την 5-7-2013 από την 7/2006 Πράξη ήταν οι εξής:΅32611 € στους 
Κων. Καρελά & Ιωαν. Καρελά, 44428 € στην συνιδιοκτησία Αρετής Μπαρτζιώκη και 6189 
€ στους Σπ. Παππά και Κων Ντόλκερα. 
Από τους υπόχρεους δεν κατέβαλε κανένας την οφειλή του προς τους δικαιούχους οπότε 
θεωρείται ότι αίρεται αυτοδίκαια η απαλλοτρίωση. Η υπηρεσία µας προτείνει τη διάνοιξη 
του πεζοδρόµου πλάτους 4 µ. και την χωροθέτηση ενός µικρού ΚΧΠ και την οδό 
Πελασγών σε πλάτος οµοιόµορφο 5- 5,50 µ. και θα ρυµοτοµήσει 2,50 µ. πλάτους 
επιπλέον, επιφάνεια που φυσιολογικά µπορεί να αποζηµιωθεί από τους παρόδιους 
ιδιοκτήτες. 
Με την πρόταση αυτή δηµιουργείται ευρύς δρόµος (Πελασγών) για την κυκλοφορία και 
στάθµευση οχηµάτων, την διέλευση των πεζών, για παιδότοπους, δίνεται διέξοδός της και 
συνέχεια µε το υπάρχον οδικό δίκτυο και µειώνεται η πυκνότητα δόµησης της περιοχής. 
Έτσι υπηρετείται ο σκοπός του ρυµοτοµικού σχεδίου για την αισθητική, την ασφάλεια και 
την λειτουργικότητα της πόλης. Ο σχεδιασµός δε, πρέπει να λαµβάνει υπ' όψη και το 
µέλλον όταν θα έχει επέλθει αξιοποίηση του συνόλου των ιδιοκτησιών µε τις αντίστοιχου 
ύψους και διαστάσεων οικοδοµές, οπότε θα αναδειχθούν προβλήµατα φωτισµού, 
ηλιασµού και υποβαθµισµένης διαβίωσης που σήµερα δεν αναδεικνύονται εξαιτίας των 
ακαλύπτων οικοπέδων. 
Οι προβλέψεις των σχεδίων του 1959 και παλαιότερων ήταν για δρόµους πλάτους 8 και 
10 µ. και έτσι υλοποιήθηκαν αρκετοί από αυτούς. Εκτιµώντας ότι η πρόταση που 
κατατίθεται συµβάλλει τόσο στην πολεοδοµική οργάνωση της περιοχής, όσο και στην 
αποτελεσµατική µείωση των επιβαρύνσεων των παροδίων προτείνουµε την αποδοχή της 
πρότασης.” 
 
2.Το συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα. 
 
3.Την υπ' αριθµ. 296/2013 απόφαση του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Καρδίτσας. 
 
4.Τις τοποθετήσεις και απόψεις των ιδιοκτητών οικοπέδων που βρίσκονται επί της οδού 
Πεελασγών. 
 
5.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
  



 

 
 

 

 
Οµόφωνα εισηγείται 

 
 

Την κατάργηση του πεζοδρόµου και των ΚΧ και την διάνοιξη της οδού Πελασγών µε 
µεταβαλλόµενο πλάτος (από 8µ από την οδό Κατσώνη στα 6µ στο σηµείο που ο δρόµος 
κάµπτεται) σε µήκος 20 µ  και το υπόλοιπο τµήµα διαµορφώνεται σε πλάτος 6 µ. Για τα 
θέµατα προσώπου των ιδιοκτησιών στην οδό Πελασγών προτείνεται η τακτοποίηση 
µεταξύ των ιδιοκτητών, σε αντίθετη περίπτωση θα ρυθµιστούν µε προσκυρώσεις µέσω 
της πράξης τακτοποίησης. 
 
 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 213 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε 

  

   

 

       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ 
 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ                                    Ακολουθούν υπογραφές 
 

 

 
 

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ 
 
 
 
 

 


