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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 19η του µήνα ∆εκεµβρίου του έτους 2014 
και ώρα 10.00 π.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. 639/2014 
απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 16-12-2014. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από την 
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 639 

  

Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
24/16-12-2014 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

        Αρ. Πρωτ.:31115/19-12-2014 
        

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ 

                                                          ΘΕΜΑ 

Βελτίωση σχήµατος ιδιοκτησίας µε αναπροσαρµογή σχήµατος κοινόχρηστου χώρου 
στο Ο.Τ. 242β (Θ. Σουφλάκος)  

 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 16η του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και 

ώρα 18.00', στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 30432/12-12-2014 έγγραφη 

πρόσκληση του 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) Αντωνίου Ελένη  17) Σβάρνας Ιωάννης              Παπαλός Κωνσταντίνος 

2) Αντωνίου Σωτήριος  18) Τάντος Μιχαήλ  

3) Αραµπατζής ∆ηµήτριος    19) Τίκας Τριαντάφυλλος          Αν και κλήθηκε νόµιµα 

4) Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος  20) Ψηµµένος Κωνσταντίνος         

5) Γεννάδιος Ιωάννης  21) Γούλας Σωτήριος  

6) Γιαννέλος Κλεοµένης  22) Μαρκινός Αθανάσιος  

7) Γούλας Γεώργιος  23) Παπαγεωργίου Σταύρος   

8) ∆ιαµαντή Ευαγγελία  24) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος  

9) Καπράνας Απόστολος  25) Τσιούκης Λάµπρος  

10) Κολοκύθα Άλκηστις  26) Βαρελάς Βάιος  

11) Κουρκούνας Βασίλειος  27) Αµπαντζή Μαρία  

12) Λέκκας Αλέξανδρος  28) Λάππας Σπυρίδων  

13) Μαντζιάρας Παναγιώτης  29) Λέµας Ευάγγελος  

14) Μπακαλάκου Σωτηρία  30) Χατζής Ηλίας  

15) Ντελής Ιωάννης  31) Κρανιάς Βασίλειος  

16) Ξυλοµένος Κωνσταντίνος  32) Σχορετσανίτης Ηλίας  
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33 µελών, 

παρόντες ήταν 32), 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. Φώτη Αλεξάκου.  

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

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε βελτίωση 
σχήµατος ιδιοκτησίας µε αναπροσαρµογή σχήµατος κοινόχρηστου χώρου στο Ο.Τ. 242β (Θ. 
Σουφλάκος) και αφού έλαβε υπόψη: 

 
1.Την υπ' αριθµ. Πρωτ. 4886/7-5-2014 αίτηση του κ. Σουφλάκου Θωµά, η οποία έχει ως εξής: 
“Παρακαλώ να εγκρίνετε την τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου πόλης της 
Καρδίτσας στο Ο.Τ. 242β (Β' Ζώνη, αναθεώρηση σχεδίου, ΦΕΚ-908/∆/2-9-1994, πινακίδα 
1213), όπου και βρίσκεται η ιδιοκτησία µου σύµφωνα µε την συνηµµένη πρόταση.” 
 
2.Την Τεχνική Έκθεση του ιδιώτη Μηχανικού κ. Τσουκνίδα Ηλία, η οποία έχει ως εξής: 
“Η παρούσα έκθεση αναφέρεται στην Τροποποίηση του Εγκεκριµένου Ρυµοτοµικού Σχεδίου 
Πόλης της Καρδίτσας (Β' Ζώνη) και συγκεκριµένα στο Ο.Τ. 242β, µε αναδιάταξη κοινοχρήστων 
χώρων στην θέση της αρχικής ιδιοκτησίας Σουφλάκου Θωµά του Νικολάου όπως αυτή 
µεταβιβάστηκε στον Σουφλάκο Νικόλαο του Θωµά και εµφανίζεται στο από 14-11-2013 
τοπογραφικό διάγραµµα του Αγρονόµου και Τοπογράφου Μηχανικού Απόστολου Τζάκου.  
Σύµφωνα µε την αναθεώρηση του Εγκεκριµένου Ρυµοτοµικού Σχεδίου Πόλης της Καρδίτσας 
(ΦΕΚ-908/∆/2-9-1994, πινακίδα 1213), προβλέπεται διαπλάτυνση στην συµβολή των οδών 
∆αµασκηνού και Πηλέως που αποτελούν και το νότιο-ανατολικό όριο της ιδιοκτησίας, µε 
συµµετοχή της ιδιοκτησίας Σουφλάκου κατά το τµήµα Γ-∆-Ε-Ζ-Η-Θ-Γ έκτασης 58,40τ.µ., όπως 
αυτό  
εµφανίζεται στο παραπάνω τοπογραφικό. Η παραπάνω διαπλάτυνση παρέµεινε - χωρίς να  
επανεκτιµηθούν οι νέες ανάγκες σύνδεσης των οδών - όπως είχε προβλεφτεί από την αρχική 
διάνοιξη της καταργηθείσας στο συγκεκριµένο τµήµα συλλέκτριας οδού Καποδιστρίου (πλάτους 
12µ.), που αφού θα διέσχιζε διαγωνίως το Ο.Τ.242β µε κατεύθυνση από βόρειο-δυτικά προς 
νότιο-ανατολικά και σηµεία τοµής µε το Ο.Τ.242β τα Τ1-Τ2-Ξ, θα συνέχιζε εντός του Ο.Τ.236 
και προς ήδη διανοιγµένο τµήµα της. Με την παραπάνω διάνοιξη της καταργηθείσας οδού 
Καποδιστρίου και για κυκλοφοριακούς λόγους, προβλεπόταν η διεύρυνση του κόµβου που 
δηµιουργούνταν στη συµβολή των οδών Καποδιστρίου - ∆αµασκηνού και Πηλέως µε πλάτη 
12µ., 8µ. και 6µ. αντίστοιχα. Η παραπάνω ανάγκη έπαψε να υπάρχει στο βαθµό της αρχικής 
πρόβλεψης, χωρίς όµως αυτή να συνεκτιµηθεί κατά την αναθεώρηση του Σχεδίου Πόλης κατά το 
έτος 1994, διατηρώντας την αρχική επαυξηµένη επιβάρυνση της ιδιοκτησίας Σουφλάκου, 
καθιστώντας αυτή κατά παρέκκλιση άρτια και οικοδοµήσιµη.  
Με την παρούσα προτεινόµενη Τροποποίηση, ζητείται η διατήρηση του τµήµατος µε στοιχεία Γ-
∆-Μ-Ν-Ξ-Θ-Γ έκτασης 36,90 τ.µ. της παραπάνω ιδιοκτησίας στην αρχική του θέση, καθώς αυτό 
δεν επηρεάζει το ισοζύγιο σε κοινόχρηστους χώρους όπως αυτό προκύπτει από τον συνηµµένο 
πίνακα (σύµφωνα µε το υπ' αρίθ.979/3-4-2014 έγγραφο του ∆ήµου Καρδίτσας) των 
πλεονασµάτων - ελλειµµάτων σε κοινόχρηστους χώρους της Πολεοδοµικής Ενότητας Ι2 στην 
οποία ανήκει και η ιδιοκτησία Σουφλάκου. Παράλληλα προτείνεται η κυκλοφοριακή σύνδεση των 
οδών ∆αµασκηνού και Πηλέως µε επιβάρυνση της ιδιοκτησίας κατά 21,50τ.µ. (τµήµα Γ-∆-Ε-Ζ-Η-
Θ-Ξ-Ν-Μ-Γ), θεωρώντας ότι µε αυτόν τον τρόπο εξυπηρετούνται οι µειωµένες πλέον 
κυκλοφοριακές ανάγκες στην συµβολή των οδών ∆αµασκηνού και Πηλέως, καθώς α) 
καταργήθηκε η διάνοιξη στο παραπάνω τµήµα της αισθητά µεγαλύτερου πλάτους (Ι2µ.) και 
συλλέκτριας οδού Καποδιστρίου, και β) µε τον χαρακτηρισµό των οδών ∆αµασκηνού και Πηλέως 
ως "πεζόδροµος", εξυπηρετούνται µέσω αυτών µόνο οι ανάγκες των παρόδιων ιδιοκτητών και 
της κυκλοφορίας ασφαλείας (πυροσβεστικά οχήµατα, ασθενοφόρα κλπ).  
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Εποµένως, µε την παρούσα πρόταση Τροποποίησης του Εγκεκριµένου Ρυµοτοµικού Σχεδίου 
Καρδίτσας ζητείται, η αποδέσµευση τµήµατος της αρχικής ιδιοκτησίας του παραπάνω ιδιοκτήτη 
µε αναδιάταξη κοινοχρήστων χώρων, καθώς η έγκριση της δεν δηµιουργεί Πολεοδοµικά, 
Κυκλοφοριακά και Αισθητικά - Περιβαλλοντικά Προβλήµατα σύµφωνα µε την παρ.4 της Εγκ-
435111161/55/13-6-88 και επιβαρύνει µόνο κατά το απαραίτητο τίµηµα σε αποζηµιώσεις, τόσο 
τον ∆ήµο Καρδίτσας όσο και τον ιδιοκτήτη που αποκαθιστά την ιδιοκτησία του στα όρια της κατά 
κανόνα αρτιότητας.” 
 
3.Τη δήλωση της πλευράς του κ. Σουφλάκου ότι παραιτείται από το δικαίωµα αποζηµίωσης των 
επικειµένων (δηλ. της ρυµοτοµούµενης περίφραξης η οποία θα αποζηµιωνόταν από το ∆ήµο 
Καρδίτσας.) 
 
 
4.Την παρουσίαση του θέµατος από τον υπάλληλο της ∆/νσης Πολεοδοµίας του ∆ήµου 
Καρδίτσας κ. Κουτσάφτη Σπύρο, η οποία έχει ως εξής: 
“Η πρόταση συνίσταται στον περιορισµό της ρυµοτόµησης κατά 36,90 τµ της ιδιοκτησίας 
Σουφλάκου λόγω απότµησης στη διασταύρωση των οδών ∆αµασκηνού και Πηλέως που έχουν 
τον χαρακτηρισµό των πεζοδρόµων από το εγκεκριµένο σχέδιο πόλης. Σύµφωνα µε την τεχνική 
έκθεση που συνοδεύει την πρόταση τροποποίησης δε θα υπάρξει κυκλοφοριακό πρόβληµα από 
την προτεινόµενη ρύθµιση και η ιδιοκτησία Σουφλάκου θα καταστεί άρτια και οικοδοµήσιµη κατά 
κανόνα και όχι κατά παρέκκλιση. 
Σηµειώνουµε ότι αν δεν παραιτηθεί η πλευρά της ιδιοκτησίας από την αποζηµίωση επικειµένων 
θα πρέπει ο ∆ήµος να αποζηµιώσει την περίφραξη που ρυµοτοµείται µε κατά προσέγγιση ποσόν 
της τάξης των 750 €. Επίσης αν δεν υπάρξει παραίτηση από την πλευρά της ιδιοκτησίας θα 
επιβαρυνθούν οι περίοικοι κατά την αναλογία τους στο τµήµα µεταξύ της περίφραξης και της 
οικοδοµικής γραµµής. 
Οφείλουµε να επισηµάνουµε ότι η µείωση του πλατώµατος (διεύρυνσης) θεωρείται ότι 
καλύπτεται από αυξήσεις κατά πολύ µεγαλύτερες από προηγούµενες τροποποιήσεις στην ίδια 
πολεοδοµική ενότητα. 
Τέλος ενηµερώνουµε ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καρδίτσας µε τις 378/2008 και 384/2012 
αποφάσεις του είχε στο παρελθόν συναινέσει και πάλι στην προτεινόµενη τροποποίηση, αλλά 
δεν έγιναν δεκτές από τις υπηρεσίες που είχαν την ευθύνη της έγκρισης.” 
 
 
5.Το συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα. 
 
6.Την υπ' αριθµ. 350/2014 απόφαση του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καρδίτσας. 
 
7.Την υπ' αριθµ. 159/2014 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 µείωση της απότµησης στην διασταύρωση των πεζοδρόµων ∆αµασκηνού και Πηλέως, ώστε 
το οικόπεδο του αιτούντος κ. Σουφλάκου Θωµά να γίνει άρτιο κι οικοδοµήσιµο κατά κανόνα, 
εκτιµώντας ότι η µεταβολή αυτή δεν αλλοιώνει τα πολεοδοµικά χαρακτηριστικά της περιοχής 
που εξυπηρετείται από πεζοδρόµους. 
Η ανωτέρω πρόταση τροποποίησης φαίνεται να βελτιώνει την υπάρχουσα κατάσταση κατά την 
οποία δεν είχαµε προβλήµατα κυκλοφορίας και το ισοζύγιο της περιοχής έχει πλεόνασµα 
κοινοχρήστων χώρων ώστε να δικαιολογείται η εν λόγω µικρή µείωση. 
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Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 639/2014 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ          ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ    ΜΑΡΙΑ ΑΠ. ΑΜΠΑΝΤΖΗ   Ακολουθούν υπογραφές 

 
Καρδίτσα ______________ 

Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝEΛΟΣ 

 

 


