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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 7η του µήνα Μαϊου του έτους 2014 και 
ώρα 15.00 µ.µ, 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’ αριθµ. 249/2014 
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 15/4/2014. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
8/15-4-2014 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

             
     Αριθµ.Πρωτ.:11795/7-5-2014 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 

 

                                                          ΘΕΜΑ 

      Εξέταση ενστάσεων κατά της υπ' αριθµ. 15/2012 απόφασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου που αφορά στην αντιµετάθεση τµήµατος κοινοχρήστου χώρου και 
ιδιοκτησίας στα ΟΤ 749- 751 της επέκτασης Αγίου Νικολάου (Ζαχαρή Ευαγγελή). 
 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 15η του µηνός Απριλίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Μ. Τρίτη και 

ώρα 13.00, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 9971/11-4-2014 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) Αναστασίου Απόστολος  14) Σούφλα Ουρανία 1) Αγραφιώτου Ελένη 

2) Γούλας Σωτήριος  15) Τσιούκης Λάµπρος 2) Αρβανιτάκου Σοφία 

3) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  16) Γεννάδιος Ιωάννης 3) Κωτούλας Φίλιππος 

4) Ζορµπάς Ιωάννης  17) Ντούρλιας ∆ηµήτριος 4) Μαρκινός Αθανάσιος 

5) Καραγιάννης Νικόλαος  18) Σουφλάκος Βασίλειος 5) Χλαπάνας Ηλίας 

6) Κατσιαβάρας Θωµάς  19) Τσίπρας Εµµανουήλ 6) Βερίλλης ∆οµήνικος 

7) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος  20) Γιοβάνης Γεώργιος 7) Καρκαλέτση Θεοδώρα 

8) Μουζιούρας Νικόλαος  21) Μακροστέργιος Αθανάσιος 8) Ντελής Ιωάννης 

9) Μπατζιάκας Βασίλειος  22) Αρχοντής ∆ηµήτριος 9) Παπαδηµητρίου Φώτιος 

10) Μπουραζάνης Αθανάσιος  23) Τσαντήλας Βασίλειος  

11) Νασιάκου Αλεξάνδρα   24) Χάρµπας Θωµάς Αν και κλήθηκαν νόµιµα 

12) Παπαγεωργίου Σταύρος    

13) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος    

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

µελών, παρόντες ήταν 24), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, 

σύµφωνα µε το άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού 
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Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόµενων στην πρόσκληση θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης, 

παρόντος του ∆ηµάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου. Παρούσα είναι και η Πρόεδρος του Συµβουλίου 

της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καρδίτσας κ. Κανούτα ∆ήµητρα. 

 

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από συζήτηση σχετικά µε εξέταση ενστάσεων κατά της υπ' 
αριθµ. 15/2012 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που αφορά στην αντιµετάθεση 
τµήµατος κοινοχρήστου χώρου και ιδιοκτησίας στα ΟΤ 749- 751 της επέκτασης Αγίου 
Νικολάου (Ζαχαρή Ευαγγελή) και αφού έλαβε υπόψη: 
 
 

1.Την υπ' αριθµ. 15/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που αφορά  στην 
αντιµετάθεση τµήµατος κοινοχρήστου χώρου και ιδιοκτησίας της κας Ζαχαρή Ευαγγελής στα 
ΟΤ 749- 751 της επέκτασης Αγίου Νικολάου. 
 
 
2.Την υπ' αριθµ. πρωτ. 1480/13-2-2013 ένσταση της κας Τσικρικά Σοφίας, η οποία έχει ως 
εξής: 
“Ένσταση κατά της µε αριθµό 15/2012 απόφασης του ∆.Σ. Καρδίτσας για την τροποποίηση 
στα ΟΤ 749 και 751. Ζητώ να παραµείνει το σχέδιο όπως έχει καθώς θέλω να παραµείνει 
κολληµένη µε την ιδιοκτησία µου η ανατολική πλευρά της ιδιοκτησίας µου, για λόγους 
θερµοµόνωσης.” 
 
 
3.Την υπ' αριθµ. πρωτ. 4026/12-2-2013 ένσταση του κου Γκερµπεσιώτη Νικολάου, η οποία 
έχει ως εξής: 
“Είµαι ιδιοκτήτης οικοπέδου (υπ' αριθ. 35) µετά της επ' αυτού οικίας, στο ΟΤ 751 στην 
Καρδίτσα µε πρόσοψη προς δυσµάς σε πεζόδροµο και προς βορρά σε κοινόχρηστο χώρο, 
όπως το άνω οικόπεδό µου αποτυπώνεται στο εγκεκριµένο σχέδιο της πόλης της Καρδίτσας. 
Με το µε αριθµό πρωτ. 1953/28-9-2012 το οποίο µου κοινοποιήθηκε την προηγούµενη 
εβδοµάδα, πληροφορήθηκα ότι στις 28-09-2012 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καρδίτσας, 
συνεδρίασε και έλαβε απόφαση, σχετικά µε την τροποποίηση της διάταξης κοινοχρήστων 
χώρων στα Οικοδοµικά Τετράγωνα 9Ο.Τ.) 749 και 751 µε µετάθεση τµήµατος του Κ.Χ. Από 
το ΟΤ 751 (οδός Μουσών) στο ΟΤ 749 της περιοχής επέκτασης Αγίου Νικολάου και 
παράλληλη µετάθεση της ιδιοκτησίας Ζαχαρή από το ΟΤ 749 στο ισεµβαδό τµήµα του 
προτεινόµενου να καταργηθεί ΚΧ. 
Η προτεινόµενη τροποποίηση στερείται επαρκούς αιτιολογίας. Η δε επισήµανση ότι δεν 
προκαλεί µείωση της επιφάνειας και του ισοζυγίου των κοινόχρηστων χώρων της περιοχής 
ουδόλως δικαιολογεί την άνω απόφαση. 
Η κατά προκλητικό τρόπο απόφαση εισήγησης περί µεταφοράς άλλου οικοπέδου της κας 
Ζαχαρή στην πιο αξιοποιήσιµη εµπορικά θέση του νυν υφιστάµενου ΚΧ µε αντίστοιχη 
κατάργησή του, ανατρέπει χωρίς πολεοδοµικό όφελος το πνεύµα και τη φιλοσοφία σύνταξης 
του εγκεκριµένου σχεδίου πόλης. 
Σε καµία δε περίπτωση το ιδιωτικό όφελος ενός και µόνο ιδιοκτήτη δε δύναται να 
εκπροσωπήσει τόσο το δηµόσιο όφελος ενός και µόνο ιδιοκτήτη δεν δύναται να 
εκπροσωπήσει τόσο το δηµόσιο όφελος όσο και το “Πολεοδοµικό όφελος”. 
Εξάλλου στην ίδια απόφαση ουδόλως εξειδικεύεται το λειτουργικό όφελος της εν λόγω 
αναµετάθεσης. Ουδόλως εξειδικεύεται σε τι συνίσταται το όφελος λειτουργικότητας της 
πόλης µας και της λειτουργίας και εξυπηρέτησης των όµορων ιδιοκτησιών µας και 
γενικότερα του οικοδοµικού τετραγώνου από το οποίο αφαιρείται ζωτικός ΚΧ για να 
µεταφερθεί σε άλλο Ο.Τ. 
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Ενίσταµαι λοιπόν για τους παραπάνω λόγους και ζητώ την ακύρωση και εξαφάνιση της άνω 
απόφασης, παρακαλώ δε για την εµπρόθεσµη κλήτευσή µου κατά την εξέτασή της, ώστε να 
εκθέσω εκτενέστερα τις απόψεις µου επί του ζητήµατος.” 
 
 
4.Την παρουσίαση του θέµατος από τον υπάλληλο του ∆ήµου κ. Κουτσάφτη, η οποία έχει 
ως εξής: 
“Μετά από αίτηση της κας ΖΑΧΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΗΣ η οποία συνοδευόταν από τεχνική έκθεση και 
σχέδιο πρότασης τροποποίησης µε την µεταφορά ισεµβαδού µέρους κοινοχρήστου χώρου 
από το ΟΤ 749 σύµφωνα µε την 15/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου έγινε δεκτή η 
πρόταση και επισηµάνθηκε ότι θα γίνει διαδικασία ενηµέρωσης των περιοίκων. Με την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας ενηµέρωσης (ατοµικές ειδοποιήσεις) έχουµε εκφρασµένη 
άποψη αντίθεσης από τους κους Τσικρικά και Γκερµπεσιώτη και εκφρασµένη άποψη 
συµφωνίας από τους κους Αντωνόπουλου (2), Ζυγούρη και Μπατρά. 
Οι αιτιάσεις των ενισταµένων εστιάζονται στα θέµατα µη αλλαγής της πράξης εφαρµογής και 
του σχεδίου πόλης για εξυπηρέτηση ιδιωτικών συµφερόντων χωρίς να αποδεικνύεται κατά 
την άποψή του η δηµόσια ωφέλεια και δεν αποδέχεται την λογική της µη µείωσης του 
συνόλου των κοινόχρηστων χώρων, αλλά παραπέµπει στην ανατροπή της λειτουργικότητας 
του µεγάλου κοινόχρηστου χώρου µε την διάσπασή του σε δύο µέρη. Επίσης γίνεται 
αναφορά στην παραµονή του σχεδίου ως έχει καθώς µε την υπάρχουσα κατάσταση έγινε ο 
προσανατολισµός και η κατασκευή της κατοικίας (κ. Τσικρικά) και η αλλαγή θα επιφέρει 
πρόσθετες δαπάνες. 
Οι συµφωνούντες µε την πρόταση, εκ των οποίων ο κ. Ζυγούρης παραιτήθηκε από την 
ένστασή του, αναφέρουν το πλεονέκτηµα που δηµιουργείται στην τοποθέτηση του 
κοινόχρηστου χώρου (ΚΧ) στη συµβολή των πεζοδρόµων και εκτιµούν ότι η µείωση του 
εµβαδού του ΚΧ στο ΟΤ 751 δεν υποβαθµίζει την λειτουργία του. Υποστηρίζουν ότι το 
όφελος της περιοχής µεταφοράς είναι µεγαλύτερο από το κόστος της µείωσης της 
επιφανείας του ΚΧ στο ΟΤ 749.” 
 
5.Το συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα. 
 
6.Την υπ' αριθµ. 258/2013 απόφαση του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καρδίτσας. 
 
7.Την υπ' αριθµ. 236/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας. 
 

8.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα        
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης. 
 
 

 αποφάσισε οµόφωνα 
 
 

Την αποδοχή των ενστάσεων καθώς δεν θεώρησε απόλυτα δικαιολογηµένη την 
προτεινόµενη τροποποίηση γιατί ανατρέπει τον σχεδιασµό του οικοδοµικού τετραγώνου 749 
και φαίνεται να στερεί από τους ενιστάµενους παρόδιους την άνετη έξοδό τους σε 
κοινόχρηστο χώρο και µε την υπάρχουσα κατάσταση έγινε ο προσανατολισµός και η 
κατασκευή της κατοικίας (κ. Τσικρικά) και η αλλαγή θα επιφέρει πρόσθετες δαπάνες. 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήραν µέρος οι ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι κ.κ. Τσαντήλας, Γιοβάνης και Αρχοντής, λόγω αποχώρησής τους από τη 
συνεδρίαση.   
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Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 249/2014 
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 

 

 

 

 


