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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 9η του µήνα Φεβρουαρίου του έτους
2011 και ώρα 10.00 µµ, η υπογεγραµµένη Ζάρρα Σταυρούλα
(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. 9/2011 Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 28/1/2011.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.
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Απόσπασµα από το υπ’αριθµ.
1/ 28-1-2011
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΘΕΜΑ
Καθορισµός των αυτοτελών οικισµών του ∆ήµου Καρδίτσας για τη διενέργεια της Γενικής
Απογραφής έτους 2011

Στην Καρδίτσα σήµερα την 28η του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2011, ηµέρα της
εβδοµάδος

Πέµπτη και ώρα 18.00, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθµ.

513/24-1-2011 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 τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αγραφιώτου Ελένη

19)Βερίλλης ∆οµήνικος

1)Κωτούλας Φίλιππος

2) Αναστασίου Απόστολος

20)Γεννάδιος Ιωάννης

2)Χλαπάνας Ηλίας

3) Αρβανιτάκου Σοφία

21)Καρκαλέτση Θεοδώρα

3)Ντελής Ιωάννης

4) Γούλας Σωτήριος

22)Ντούρλιας ∆ηµήτριος

5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος

23)Σουφλάκος Βασίλειος

6) Ζορµπάς Ιωάννης

24)Τέγος Χρήστος

7) Καραγιάννης Νικόλαος

25)Γιοβάνης Γεώργιος

8) Κατσιαβάρας Θωµάς

26)Μακροστέργιος Αθανάσιος

9) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος

27)Τσίπρας Εµµανουήλ

10)Μακρή Όλγα

28)Αρχοντής ∆ηµήτριος

11)Μαρκινός Αθανάσιος

29)Τσαντήλας Βασίλειος

12)Μουζιούρας Νικόλαος

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 οι 30), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, σύµφωνα
µε το άρθρο 96 του Ν.3463/2006 «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
καθορισµό των αυτοτελών οικισµών του ∆ήµου Καρδίτσας για τη διενέργεια της
Γενικής Απογραφής έτους 2011 και αφού έλαβε υπόψη:
1. Το υπ'αριθ. πρωτ. 190/2429/14-1-2011 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, µε το οποίο ζητείται ο καθορισµός -µε απόφαση
∆ηµοτικού Συµβουλίου- των αυτοτελών οικισµών της περιοχής του ∆ήµου Καρδίτσας
σε επίπεδο ∆ηµοτικής και Τοπικής Κοινότητας. Και τούτο διότι, κατά το χρονικό
διάστηµα που µεσολάβησε από την τελευταία απογραφή του 2001 µέχρι σήµερα, η
πραγµατική κατάσταση πολλών οικισµών της χώρας είναι πιθανόν να έχει
µεταβληθεί, είτε διότι δύο οικισµοί ενώθηκαν σε έναν ενιαίο, είτε διότι
δηµιουργήθηκαν νέοι οικισµοί ύστερα από ανέγερση νέων κτιρίων.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.∆ 168/08 “∆ιενέργεια γενικών απογραφών:
Οικοδοµών – Κτιρίων και Πληθυσµού – Κατοικιών, κατά τα έτη 2010 – 2011”,
σύµφωνα µε τις οποίες: “Για τις ανάγκες των απογραφών, ως αυτοτελής οικισµός
ορίζεται ένα σύνολο οικοδοµών, οι οποίες γειτονεύουν και τα κτίρια των οποίων δεν
απέχουν µεταξύ τους περισσότερο από διακόσια (200) µέτρα, αν δεν υπάρχει
εγκεκριµένο σχέδιο πόλεως και µέχρι χίλια (1000) µέτρα, αν υπάρχει και
περιλαµβάνουν δέκα (10) τουλάχιστον κατοικίες νοικοκυριών ή µια συλλογική
κατοικία ή κατοικίες νοικοκυριών και συλλογικές κατοικίες, στις οποίες µπορούν να
κατοικήσουν κανονικά πενήντα (50) τουλάχιστον άτοµα, ανεξάρτητα αν αυτά
κατοικούν όλο το έτος ή µια µόνο ορισµένη εποχή”.
3. Το γεγονός ότι ο οικισµός των Αγίων Αποστόλων της ∆ηµοτικής Ενότητας
Καρδίτσας δεν υφίσταται πλέον λόγω της ένωσής του µε την πόλη της Καρδίτσας
συνεπεία ανεγέρσεως νέων κτιρίων στο µεταξύ τους χώρο.
4. α) Το γεγονός ότι από µακρού χρόνου έχει δηµιουργηθεί στη ∆ηµοτική Ενότητα
Καρδίτσας ο οικισµός “Μαύρικα”, όπου είναι εγκατεστηµένοι µόνιµα περισσότεροι
από 50 κάτοικοι σε ανάλογο αριθµό οικοδοµηµάτων
β) Τις αποφάσεις ∆ηµοτικού Συµβουλίου υπ'αριθµ. 233/2004, 231/2007 και
279/2010, µε τις οποίες το ∆ηµοτικό Συµβούλιο γνωµοδότησε υπέρ της έγκρισης
τοπικού ρυµοτοµικού στη θέση “Μαύρικα” για τη δηµιουργία οικισµού τσιγγάνων.
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. ∆ιαπιστώνει ότι ουδεµία µεταβολή επήλθε στους υφιστάµενους αυτοτελείς
οικισµούς των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Ιτάµου, Καλλιφωνίου, Κάµπου και Μητρόπολης.
2. Στη ∆ηµοτική Ενότητα Καρδίτσας:
Α. Στη ∆ηµοτική Κοινότητα Καρδιτσοµαγούλας, καθώς και στις Τοπικές Κοινότητες
Αγιοπηγής, Αρτεσιανού, Παλαιοκκλησίου και Ρούσσου δεν επήλθε καµιά µεταβολή.

Β. Στη ∆ηµοτική Κοινότητα Καρδίτσας επήλθαν οι εξής µεταβολές:
α) Ο αυτοτελής οικισµός “Άγιοι Απόστολοι” δεν υφίσταται πλέον λόγω της ένωσής
του µε την πόλη της Καρδίτσας συνεπεία ανεγέρσεως νέων κτιρίων στο µεταξύ τους
χώρο και ως εκ τούτου καταργείται.
β) Ο οικισµός “Μαύρικα” ορίζεται ως αυτοτελής, διότι πληρεί τις προϋποθέσεις του
άρθρου 3 του Π.∆ 168/2008
Α. Στη ∆ηµοτική Κοινότητα Καρδιτσοµαγούλας, καθώς και στις Τοπικές Κοινότητες
Αγιοπηγής, Αρτεσιανού, Παλαιοκκλησίου και Ρούσσου δεν επήλθε καµιά µεταβολή.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
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Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

