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Απόσπασµα από το υπ’αριθµ.
3/22-3-2011
Πρακτικό Συνεδριάσεως της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου
Καρδίτσας

Στην Καρδίτσα σήµερα την 23η του µήνα Μαρτίου του έτους
2011 και ώρα 10.00 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. 39/2011 Απόφασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτής στις 22/3/2011.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Αυτός που το τοιχοκόλλησε Οι µάρτυρες
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΛΩΛΟΥ ΚΑΙΤΗ
ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΘΕΜΑ
Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σχετικά µε εξέταση ενστάσεων
(Κερασιώτης Λ., Κάντζα Ε., Παπαευαγγέλου Στ.) για την τροποποίηση σχεδίου
πόλης στο Ο.Τ. 742 περιοχής Αγ. Νικολάου.
Στην Καρδίτσα σήµερα την 22η του µηνός Μαρτίου του έτους 2011, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη
και ώρα 10.00, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθµ. 2522/18-3-2011
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) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος
2) Μπουραζάνης Αθανάσιος, Τακτικό Μέλος
3) Τσιούκης Λάµπρος, Τακτικό Μέλος
4) Αγραφιώτου Ελένη, Τακτικό Μέλος

αν και κλήθηκε νόµιµα

5) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος
6) Κατσιαβάρας Θωµάς, Τακτικό Μέλος
7) Γεννάδιος Ιωάννης, Τακτικό Μέλος
8) Γιοβάνης Γεώργιος, Τακτικό Μέλος
9) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών,
παρόντες ήταν οι 9), 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, Τσατσαρώνη Βασιλική, για
την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε
εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σχετικά µε εξέταση ενστάσεων (Κερασιώτης Λ.,
Κάντζα Ε., Παπαευαγγέλου Στ.) για την τροποποίηση σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. 742
περιοχής Αγ. Νικολάου και αφού έλαβε υπόψη:
1.Την υπ' αριθµ. 170/2008 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
2.Την υπ' αριθµ. πρωτ. 2264/7/-11-2008 ένσταση των κ.κ. Κερασιώτη, Κάντζα και
Παπαευαγγέλου η οποία έχει ως εξής:
“Οι κάτοχοι των ιδιοκτησιών του Ο.Τ. 742 (ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ) θεωρούµε ότι µε την
170/2008 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου συνεχίζεται µια κατάφωρη αδικία. Με την
παραπάνω απόφαση µειώνεται η ιδιοκτησία όλων των ιδιοκτησιών του ΟΤ 742 για να
µεγαλώσει η υπάρχουσα ιδιωτική οδός. Σηµειώνεται ότι αυτή η οδός δηµιουργήθηκε από
παραχώρηση έκτασης των οικοπέδων του Ο.Τ. 742. Έχει όλες τις υποδοµές (ύδρευση,
αποχέτευση, όµβρια, φυσικό αέριο) και παραµένει εν έτη 2008 χωµατόδροµος.
Ενιστάµεθα λοιπών εναντίον της απόφασης 170/2008 και αιτούµαστε να γίνει
τροποποίηση του σχεδίου και να παραµείνει η ιδιωτική οδός (ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟΣ) ως έχει
σήµερον και να ασφαλτοστρωθεί το συντοµότερο.»
3.Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 9292/30-12-2008 αίτηση των κ.κ. Κουρτεσιώτη, Σιαµάτα,
Μπούρα και Παπαλίτσα η οποία έχει ως εξής:
«-Στην περιοχή έχει κυρωθεί η πράξη εφαρµογής του άρθρου 12 Ν. 1337/83 (αρ. πράξης
1/91 αποφ. Νοµάρχη 932/8-5-1991 και έχει µεταγραφεί στο υποθηκοφυλακείο Καρδίτσας
την 11-7-1991).
-Με την µεταγραφή αυτή δεν επήλθαν όλες οι αναφερόµενες στην πράξη εφαρµογής
µεταβολές στις ιδιοκτησίες των ΟΤ 455 Α και Γ742.
-Πρέπει εδώ να τονισθεί ότι είχαν υποβληθεί ενστάσεις οι οποίες απορρίφθηκαν.
-Στις 13-7-1998 το τµήµα πολεοδοµίας προσκάλεσε εγγράφως τους ιδιοκτήτες
οικοπεδούχους να παραδώσουν τα ρυµοτοµούµενα τµήµατα, όµως αυτοί αρνήθηκαν και
διατάχθηκε να γίνει αποβολή τους από αυτά µε απόφαση του ∆ικαστηρίου.
-Ο Νοµικός Σύµβουλος της ∆ηµαρχίας κος Χρήστος Καλιάς στις 9-12-1998 κατέθεσε
αίτηση ασφαλιστικών µέτρων κατά των οικοπεδούχων.
-Στο πρώτο εξάµηνο του 1999 συζητήθηκαν τα ασφαλιστικά µέτρα στα δικαστήρια.\
Οι κύριοι Κερασιώτης, Παπαευαγγέλου κ.λ.π. έβαλαν δικηγόρο να υπερασπιστούν το δίκιο
τους.
-Όµως στο τέλος αναγκάστηκαν να υπογράψουν δήλωση παραχώρησης, των
ρυµοτοµούµενων τµηµάτων στο ∆ήµο Καρδίτσας.
-ΤΙΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΙΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ.
-Στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που έγινε το Φεβρουάριο του 2006 (κατόπιν
αιτήσεως του κ. Κερασιώτη) για το παραπάνω θέµα, πάρθηκε απόφαση (κατά
πλειοψηφία) να γίνει ο δρόµος µε 4,1/2 πλάτος. «Ο πρώην ∆ήµαρχος κος Τέγος καθώς
επίσης και ο σηµερινός ∆ήµαρχος κος Βερίλλης είχαν επισηµάνει το γεγονός ότι η
απόφαση, δεν θα υπογραφεί ούτε από το Νοµάρχη αλλά και ούτε από το ΥΠΕΧΩ∆Ε αν
χρειασθεί.»
-Τον Μάϊο του 2008 το θέµα επανήλθε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Ο κ. Παλαµιώτης έκανε
πρόταση να γίνει ο δρόµος µε πλάτος 5µ. (Στο σχέδιο πόλεως είναι 5,50 µ.). Οι κ.

Κερασιώτης και Παπαευαγγέλου παρευρέθηκαν στη συνεδρίαση και µάλιστα τους δόθηκε
η δυνατότητα και τοποθετήθηκαν επί του θέµατος.
-Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ψήφισε κατά πλειοψηφία ο δρόµος να γίνει µε πλάτος 5µ.
-Οι κ. Κερασιώτης και Παπαευαγγέλου προφανώς συµφώνησαν µε την παραπάνω
απόφαση διότι δεν εξέφρασαν την διαφωνία τους παρ’ όλο που ήταν παρόντες.
Όµως όλως παραδόξως στις 7/11/08 οι κ. Κερασιώτης και Παπαευαγγέλου έκαναν
ένσταση κατά της 170/2008 αποφάσεως του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και αξιώνουν να γίνει
τροποποίηση του σχεδίου πόλεως και ο πεζόδροµος να παραµείνει ως έχει (παρανόµως)
3,50 έως 4µ. πλάτος.
Αίτηµά µας είναι να γίνει εφαρµογή του Νόµου 1337/83 (αρ. Πράξης 1/91 αποφ.
Νοµάρχη 932/8-5-1991). Είναι ένα αίτηµα δίκαιο, γι’ αυτό σας παρακαλούµε να δώσετε
εντολή στον Νοµικό Σύµβουλο του ∆ήµου κ. Χρήστο Καλιά να κάνει επαναφορά των
ασφαλιστικών µέτρων που είχαν καταθέσει στις 9-12-1998.
-Επιβάλλεται να γίνει η επαναφορά των ασφαλιστικών µέτρων διότι: παρ’ όλο που το
1999 όλοι οι οικοπεδούχοι ιδιοκτήτες του Ο.Τ. Γ742 υπέγραψαν δήλωση παραχώρησης
των ρυµοτοµούµενων τµηµάτων στο ∆ήµο, σήµερα ορισµένοι απ’ αυτούς αρνούνται να
συµµορφωθούν µε το Νόµο και επικαλούνται το γεγονός ότι:
∆εν υπάρχει ∆ικαστική Απόφαση.
Στο σχέδιο πόλεως που ισχύει στην περιοχή από το 1991 ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ δρόµος µε
πλάτος 5,50µ. Στην αίτησή του ο κ. Κερασιώτης ζητούσε να γίνει ο δρόµος µε πλάτος 4µ.
δηλαδή να γίνει ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ.»
4.Την παρουσίαση του θέµατος από τον υπάλληλο του ∆ήµου Καρδίτσας κ. Κουτσάφτη
Σπύρο η οποία έχει ως εξής:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ:
Οι σχετικές ενστάσεις κατά της απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καρδίτσας 44/06
που προτείνει µείωση πλάτους του πεζοδρόµου από 5.50 µέτρα σε 4.50 µέτρα µε µείωσή
του από το βορρά, έχουν ως εξής: οι Μπούρας Κων/νος, Βάιος, ∆ηµήτριος & Βασιλική
προτείνουν να µειωθεί στα 5.00 µέτρα, ενώ ο Παπαλίτσας Ιππ. προτείνει η µείωση να
γίνει 0.50 µ. από βορρά και 0.50 µ. από νότο.
Η υπηρεσία της ∆/νσης Πολεοδοµίας είναι αρνητική στην προταθείσα µείωση του
πλάτους του πεζοδρόµου, γιατί α) µείωση κοινόχρηστου χώρου δεν επιτρέπεται από το
νόµο, β) οι βορείως του πεζοδρόµου ιδιοκτησίες έδωσαν µε την πράξη εφαρµογής 1/91
τις εισφορές σε γη που όφειλαν & τώρα µε την µείωση πεζοδρόµου ζητούν να τις πάρουν
πίσω, πράγµα που δεν δικαιολογείται, & γ) όπως ενηµερωθήκαµε από το Νοµικό
Σύµβουλο του ∆ήµου, στο δικαστήριο που έγινε για την απόδοση στο ∆ήµο του
πεζοδρόµου πλάτ. 5.50 µέτρων όλοι οι υπόχρεοι δήλωσαν ότι το αποδέχονται.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ - ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 3-7-2007:
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ:
α. Κατσαούνη-Ζησοπούλου - Παρούσα β. Βότσης Θεοφ.- Παρών γ. Ζώης Κων.- Παρών δ.
Νίκου Βασ.- Παρών ε. Φαλάρας Γεώρ.- Παρών στ. Γεωργαντζά Ιουλία- Παρούσα & ζ.
Μπουγουλιάς Απόστ.- Παρών
ΑΠΟΨΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ:
Η Επιτροπή Σχεδίου γνωµοδοτεί µε δυο διαφορετικές απόψεις: α) τρία µέλη της
Επιτροπής έχουν την άποψη να παραµείνει το ισχύον πλάτος των 5.50 µέτρων, γιατί δεν
επιτρέπεται µείωση κοινόχρηστων χώρων, β) άλλα τρία µέλη της Επιτροπής κάνουν την
πρόταση, προκειµένου να γίνει δυνατή η έγκριση της προταθείσας από το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο τροποποίησης, να δηµιουργηθεί κοινόχρηστος χώρος στο ανατολικό τµήµα της
ιδιοκτησίας Κερασιώτη ώστε να µην υπάρχει µείωση κ.χ. (µείωση 86.50 µ2 & ίση αύξηση
κ.χ.). Ένα µέλος της Επιτροπής ψήφισε λευκό.

ΑΠΟΦΑΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 170/15-5-2008:
Κατά πλειοψηφία υπέρ της αποδοχής των ενστάσεων και γνωµοδοτεί υπέρ της
τροποποίησης του εγκεκριµένου σχεδίου πόλης Καρδίτσας στο ΟΤ 742 που συνίσταται σε
µείωση του πλάτους του πεζοδρόµου µεταξύ των ΟΤ 742 και 455α από 5.50 µ σε 5,00 µ,
µε µείωσή του από το βορρά, για τους λόγους που επικαλούνται οι ενιστάµενοι, ήτοι
µείωση της ρυµοτόµησης των ιδιοκτησιών τους.
ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: Κερασιώτη Λεων., Κάντζα Ελευθ.,
Παπαευαγγέλου Σταύρ. (αριθ.πρωτ.: 2264/7-11-08)
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΝΣΤΑΣΗΣ:
Η σχετική ένσταση κατά της απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καρδίτσας 170/08
που προτείνει µείωση πλάτους του πεζοδρόµου από 5.50 µέτρα σε 5,00 µέτρα µε µείωσή
του από το βορρά, έχει ως εξής: οι ενιστάµενοι ισχυρίζονται ότι µε την απόφαση αυτή
µειώνονται όλες οι ιδιοκτησίες του ΟΤ 742, ότι η υπάρχουσα ιδιωτική οδός δηµιουργήθηκε
από παραχώρηση έκτασης όλων των ιδιοκτησιών του ΟΤ 742, ότι έχει όλες τις υποδοµές
(ύδρευση, αποχέτευση, όµβρια, φυσ. αέριο) & παραµένει χωµατόδροµος. Ζητούν να
παραµείνει η ιδιωτική οδός ώς έχει σήµερα.
Κατατέθηκε στην υπηρεσία και η σχετική αίτηση των Κουρτεσιώτη Νικ., Σιαµατά
Ηλία, Μπούρα ∆ηµ., Παπαλίτσα Ιπποκρ. (αριθ. πρωτ. 9292/30-12-08) µε την οποία αυτοί
ισχυρίζονται ότι παρότι οι παραπάνω ενιστάµενοι είχαν υπογράψει το 1999 δήλωση
παραχώρησης των ρυµοτοµούµενων τµηµάτων τους στο ∆ήµο Καρδίτσας, εντούτοις
έκαναν την κρινόµενη ένσταση. Ζητούν να εφαρµοστεί η πράξη εφαρµογής 1/91 µε
επαναφορά των ασφαλιστικών µέτρων και θεωρούν ότι η πρόταση των ενισταµένων για
µείωση του κοινοχρήστου χώρου δεν είναι εφικτή, ούτε νόµιµη.
Η υπηρεσία της ∆/νσης Πολεοδοµίας επαναλαµβάνει τη θέση της, που είχε εκφραστεί
και παλαιότερα, δηλ. είναι αρνητική στην προταθείσα µείωση του πλάτους του
πεζοδρόµου, γιατί α) µείωση κοινόχρηστου χώρου δεν επιτρέπεται από το νόµο, β) οι
βορείως του πεζοδρόµου ιδιοκτησίες έδωσαν µε την πράξη εφαρµογής 1/91 τις εισφορές
σε γη που όφειλαν & τώρα µε την µείωση πεζοδρόµου ζητούν να τις πάρουν πίσω,
πράγµα που δεν δικαιολογείται, & γ) όπως ενηµερωθήκαµε από το Νοµικό Σύµβουλο του
∆ήµου, στο δικαστήριο που έγινε για την απόδοση στο ∆ήµο του πεζοδρόµου πλάτ. 5.50
µέτρων όλοι οι υπόχρεοι δήλωσαν ότι το αποδέχονται.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ - ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 1-4-2009
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ:
α. Σουφλάκος Βασ. - Παρών β. Βότσης Θεοφ.- Παρών γ. Ζώης Κων.- Απών δ. Κολιός
Ηλίας- Παρών ε. Φαλάρας Γεώρ.- Παρών στ. Γεωργαντζά Ιουλία- Παρούσα & ζ.
Παπαβασιλείου Ευάγγ.- Παρών
ΑΠΟΨΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ:
Η Επιτροπή Σχεδίου: α) οµόφωνα γνωµοδοτεί υπέρ της απόρριψης της ένστασης που
ζητά καθορισµό του πλάτους του πεζοδρόµου µικρότερο των 5,00 µέτρων και β) κατά
πλειοψηφία προτείνει να παραµείνει το ισχύον εγκεκριµένο πλάτος των 5.50 µέτρων,
γιατί δεν επιτρέπεται µείωση κοινόχρηστων χώρων. Ένα µέλος της Επιτροπής
µειοψηφώντας υποστήριξε την εµµονή στην απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου 170/08.
ΑΠΟΦΑΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ»
5.Το επισυναπτόµενο τοπογραφικό διάγραµµα.
6.Την επακολουθήσασα ψηφοφορία κατά την οποία ΥΠΕΡ της ένστασης ψήφισε ο κ.
Τσαντήλας Βασίλειος ενώ ΚΑΤΑ οι κ.κ. Ευαγγελακόπουλος, Μπουραζάνης, Τσιούκης και
Αγραφιώτου. Οι κ.κ. Παπαδηµητρίου, Κατσιαβάρας, Γεννάδιος και Γιοβάνης ψήφισαν

ΛΕΥΚΟ (Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 του
Κ∆Κ,η ΛΕΥΚΗ ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος.)
Κατά πλειοψηφία εισηγείται
Την απόρριψη της ένστασης και την παραµονή του πλάτους της οδού στα 5,50 µέτρα
σύµφωνα µε το εγκεκριµένο σχέδιο πόλης της περιοχής επέκτασης Αγ. Νικολάου.
Μειοψήφισε ο κ. Τσαντήλας Βασίλειος.
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 39
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

