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ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 17η του µήνα Μαΐου 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. 71/2011
Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτής στις 13/5/2011.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Απόσπασµα από το υπ’αριθµ.
5/13-5-2011
Πρακτικό Συνεδριάσεως της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Καρδίτσας

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 επί της αίτησης του κ. Θωµά Καρατέλιου, κατοίκου
Μητρόπολης, σχετικά µε προσκύρωση ∆ηµοτικής έκτασης σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του
προκειµένου να διαµορφωθεί σε άρτιο και οικοδοµήσιµο.
Στην Καρδίτσα σήµερα την 13η του µηνός Μαϊου του έτους 2011, ηµέρα της εβδοµάδος
Παρασκευή και ώρα 11.00, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθµ. 4198/6-52011 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
1) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Γεννάδιος Ιωάννης

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) Γιοβάνης Γεώργιος, Τακτικό Μέλος
8) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών,
παρόντες ήταν οι 8), 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 µετά από συζήτηση σχετικά µε εισήγηση προς το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο επί της αίτησης του κ. Θωµά Καρατέλιου, κατοίκου Μητρόπολης, σχετικά µε
προσκύρωση ∆ηµοτικής έκτασης σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του προκειµένου να
διαµορφωθεί σε άρτιο και οικοδοµήσιµο και αφού έλαβε υπόψη:
1.Την υπ' αριθµ. Πρωτ. 258/13-1-2011 αίτηση του κ. Θωµά Καρατέλιου η οποία έχει ως
εξής:
“Προκειµένου να τακτοποιηθεί το στερούµενο προσόψεως σε δηµοτική οδό οικόπεδό µου,
που βρίσκεται εντός του Οικισµού, ο πρώην ∆ήµος Μητρόπολης Καρδίτσας, ύστερα από
την τήρηση των νόµιµων διατυπώσεων και διαδικασιών, µεταβίβασε σ' εµένα, οικοπεδική
του έκταση από 102,56 µ2 και στον αδελφό µου ∆ηµοσθένη ∆. Καρατέλιο, για το επίσης
στερούµενο προσόψεως σε δηµοτικό δρόµο, οικόπεδό του, άλλη δηµοτική έκταση από
58,41 µ2. Ανάµεσα στις δύο αυτές µεταβιβασθείσες οικοπεδικές εκτάσεις του πρώην
∆ήµου Μητρόπολης, απέµενε µια µικρή κοινοτική λωρίδα, που στην αρχή εµφανίζονταν
ως δηµοτικός δρόµος, από την οποία έκταση, αφού αποχαρακτηρίσθηκε, µε την υπ'
αριθµ. 9/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μητρόπολης, που εγκρίθηκε από την
Περιφέρεια, αποφασίσθηκε, ένα τµήµα της, συνολικής επιφάνειας (18,45) µ2, να
µεταβιβασθεί σ' εµένα, ώστε το οικόπεδό µου ν' αποκτήσει πρόσοψη 12 µέτρων στην
δηµοτική οδό, για να καταστεί άρτιο και οικοδοµήσιµο και το άλλο τµήµα του να
µεταβιβαστεί στον παραπάνω αδελφό µου.
Επειδή µέχρι σήµερα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της τακτοποίησης του οικοπέδου
µου, το οποίο παραµένει µη άρτιο και ανοικοδοµήσιµο, σας παρακαλώ να ενεργήσετε
κάθε νόµιµη ενέργεια προκειµένου το παραπάνω τµήµα της ∆ηµοτικής έκτασης από 18,45
µ2, ή να προσκυρωθεί στην παραπάνω ιδιοκτησία µου ή να µεταβιβασθεί µε την τήρηση
των νόµιµων διατυπώσεων και µε την καταβολή και της νόµιµης αποζηµίωσης.”
2.Την από 8-2-2011 αίτηση του κ. Θωµά Καρατέλιου η οποία έχει ως εξής:
“Σε συνέχεια της από 7.1.2011 αιτήσεώς µου αναφέρω και τα εξής:
Έµπροσθεν της ιδιοκτησίας µου και µεταξύ αυτής και της δηµοτικής οδού υφίστατο
κοινοτική έκταση εµβαδού 102,56 τ.µ. η οποία έκταση µε το υπ' αριθµ. 10820/31.5.1995
συµβόλαιο του συµβολαιογράφου Καρδίτσας Θεοφάνη Βασίλογλου που νόµιµα µετεγράφη
στον τόµο 293 και αριθµό 322 των βιβλίων µεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου
Καρδίτσας µεταβιβάσθηκε σε εµένα, αφού τηρήθηκαν προς τούτο οι νόµιµες
προϋποθέσεις και έτσι η τότε κοινότητα Μητρόπολης πώλησε την οικοπεδική αυτή έκταση
σε µένα. Το αυτό έγινε και όσον αφορά στην ιδιοκτησία του αδελφού µου ∆ηµοσθένη
Καρατέλιου. Μεταξύ της ιδιοκτησίας του ∆ηµοσθένη Καρατέλιου και της οδού υφίστατο
επίσης κοινοτική έκταση που επίσης µε τον ίδιο τρόπο µεταβιβάσθηκε στον αδελφό µου
∆ηµοσθένη. Η έκταση που πωλήθηκε σε εµένα είχε πρόσωπο επί της τότε κοινοτικής οδού
8,40 µέτρα. Μεταξύ της έκτασης αυτής που πωλήθηκε σε εµένα από την τότε Κοινότητα
Μητρόπολης και της έκτασης που πωλήθηκε στον αδελφό µου ∆ηµοσθένη µεσολαβούσε
δίοδος η οποία είχε και έχει πρόσωπο επί της δηµοτικής οδού η οποία ήταν
χαρακτηρισµένη ως δίοδος. Με την υπ' αριθµ. 88/1997 απόφαση του κοινοτικού
συµβουλίου της τότε κοινότητα Μητρόπολης που ελέγχθηκε και βρέθηκε νόµιµη µε την
υπ' αριθµ. 4687/8.12.1997 από την Περιφέρεια Θεσσαλίας αποχαρακτηρίσθηκε η εν λόγω
δίοδος και έτσι η δίοδος αυτή φαίνεται ως κοινοτική έκταση. Με την εν λόγω όµως
πώληση που έγινε µε το υπ' αριθµ. 10820/1995 ως άνω συµβόλαιο το οικόπεδό µου
κατέστη µη οικοδοµήσιµο καθ' όσον έχει πρόσωπο επί της δηµοτικής οδού 8,40 µέτρα
ενώ όπως προκύπτει από το υπ' αριθµ. 3307/16.10.1997 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης
Πολεοδοµίας της τότε Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καρδίτσας για να είναι οικοδοµήσιµο
το οικόπεδο έδει να έχει πρόσωπο επί της δηµοτικής οδού 12 µέτρα.

Η έκταση λοιπόν που έχει αποχαρακτηρισθεί κατά τα ανωτέρω µε την υπ' αριθµ. 88/1997
απόφαση του Κοινοτικού Συµβουλίου της τότε Κοινότητας Μητρόπολης έχει εµβαδόν
34,05 τ.µ. Η έκταση αυτή είναι χωρίς καµία χρησιµότητα στον ∆ήµο Καρδίτσας πλέον. Αν
µεταβιβασθεί σε εµένα έκταση 18,45 τ.µ. και συγκεκριµένα το τµήµα 42α- 55-17-42-42α
που εµφαίνεται µε τους αριθµούς αυτούς στο από 6.9.2004 τοπογραφικό διάγραµµα που
συνέταξε κατ' εντολήν του τότε ∆ήµου Μητρόπολης ο Γεώργιος Παπαθωµάς και
ελέγχθηκε από την ΤΥ∆Κ και η υπόλοιπη έκταση µεταβιβασθεί στον αδελφό µου
∆ηµοσθένη Καρατέλιο τότε και τα δύο οικόπεδα καθίστανται άρτια και οικοδοµήσιµα,
αφού αµφότερα τα οικόπεδα θα έχουν πρόσωπο επί της δηµοτικής οδού 12,02 µέτρα.
Παρίσταται όθεν ανάγκη να εκποιηθεί η ως άνω δηµοτική έκταση προκειµένου και ο
∆ήµος να αποκτήσει έσοδο αλλά και οι ιδιοκτησίες µας να γίνουν άρτιες και
οικοδοµήσιµες.”
3.Την υπ' αριθµ. 3/2011 αρνητική γνωµοδότηση του Τοπικού Συµβουλίου Μητρόπολης
ως προς την αίτηση του κ. Θωµά Καρατέλιου για εκποίηση δηµοτικής έκτασης.
4.Την εισήγηση του αναπλ. ∆ιευθυντή της ∆/νσης Πολεοδοµίας του ∆ήµου Καρδίτσας κ.
Τσατσαρέλη Κων/νου η οποία έχει ως εξής:
“Όσον αφορά την από 7.1.2011 αίτηση του κ. Θωµά Καρατέλιου προς το ∆ήµο Καρδίτσας
σας γνωρίζουµε τα εξής:
Η δηµοτική έκταση που βρίσκεται εντός του οικισµού της τοπικής Κοινότητας Μητρόπολης
του ∆ήµου Καρδίτσας, εκτάσεως 34,05 τ.µ., που εµφαίνεται στο από 6.9.2004
τοπογραφικό διάγραµµα του τοπογράφου µηχανικού Γεωργίου Παπαθωµά, που συνέταξε
κατ' εντολή του τότε ∆ήµου Μητρόπολης και θεωρήθηκε από την ΤΥ∆Κ, υπό τους
αριθµούς 42α-55-18α-18-17-42-42α και λόγω σχήµατος και λόγω θέσεως, ουδεµία
χρησιµότητα έχει για τον ∆ήµο Καρδίτσας και βεβαίως ούτε για του κατοίκους της τοπικής
κοινότητας Μητρόπολης του ∆ήµου Καρδίτσας. Η έκταση αυτή παλαιότερα φέρονταςν ως
δίοδος, όµως µε την υπ' αριθµ. 4687/8.12.1997 απόφαση από την Περιφέρεια Θεσσαλίας
αποχαρακτηρίσθηκε από δίοδος και έτσι η έκταση αυτή φαίνεται πλέον ως δηµοτική
έκταση, χωρίς καµίαχρησιµότητα κατά τα ανωτέρω. Προηγουµένως µε το υπ' αριθµ.
10820/31.5.1995 συµβόλαιο του συµβολαιογράφου Καρδίτσας Θεοφάνη Βασίλογλου που
νόµιµα µετεγράφη στον τόµο 293 και αριθµό 322 των βιβλίων µεταγραφών του
Υποθηκοφυλακείου Καρδίτσας, η τότε Κοινότητα Μητρόπολης πώλησε στον αιτούντα,
θωµά Καρατέλιο, που είναι ιδιοκτήτης του παρακείµενου οικοπέδου, την έκταση που
εµφαίνεται στο ίδιο τοπογραφικό διάγραµµα µε τα στοιχεία 54-42α-42-41-54 εµβαδού
102,56 τ.µ. Το οικόπεδο του Θωµά Καρατέλιου πράγµατι σήµερα και µετά την γενοµένη
αυτή πώληση δεν είναι άρτιο και οικοδοµήσιµο, γιατί δεν έχει πρόσωπο, επί της δηµοτικής
οδού, τουλάχιστον 12 µέτρα. Αν όµως µεταβιβαστεί στο Θωµά Καρατέλιο, από την
υπάρχουσα σήµερα δηµοτική έκταση, το τµήµα του οικοπέδου που περικλείεται υπό τους
αριθµούς 42α-55-17-42-42α εµβαδού 18,45 τ.µ. και εµφαίνεται στο ίδιο από 6.9.2004
τοπογραφικό διάγραµµα του Γεωργίου Παπαθωµά, τότε το οικόπεδο του Θωµά
Καρατέλιου καθίσταται άρτιο και οικοδοµήσιµο, γιατί αποκτά απαιτούµενο πρόσωπο επί
της δηµοτικής οδού, ήτοι 12,02 µέτρα. Υπόψη µόνο ότι γιατί για να είναι άρτιο ένα
οικόπεδο σήµερα στον οικισµό Μητρόπολης πρέπει να έχει πρόσωπο σε δρόµο
τουλάχιστον 12 µέτρα και εµβαδόν τουλάχιστον 300 τ.µ.
Από την µεταβίβαση αυτή δεν θίγονται άλλες όµορες ιδιοκτησίες. Έτσι µε την µεταβίβαση
της έκτασης αυτής που πρότεινε ο τοπογράφος µηχανικός Γεώργιος Παπαθωµάς και ζητεί
µε την αίτησή του ο ιδιοκτήτης του όµορου οικοπέδου Θωµάς Καρατέλιος και ο ∆ήµος
ωφελείται αφού θα λάβει τίµηµα από την πώληση µιας έκτασης που σε τίποτα δεν του
χρησιµεύει σήµερα και ωφελείται και το οικόπεδο του Θωµά Καρατέλιου, που καθίσταται
έτσι άρτιο και οικοδοµήσιµο.”

5.Το συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα.
6.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
7.Την τοποθέτηση του κ. Γιοβάνη Γεώργιου ο οποίος δήλωσε ότι δεν µπορεί να ψηφίσει
υπέρ της αίτησης του κ. Θωµά Καρατέλιου διότι η εισήγηση της υπηρεσίας βασίζεται πάνω
σε ελλειπή στοιχεία.
8.Την επακολουθήσασα ψηφοφορία κατά την οποία υπέρ της αίτησης του κ. Θωµά
Καρατέλιου, κατοίκου Μητρόπολης, σχετικά µε προσκύρωση ∆ηµοτικής έκτασης σε
οικόπεδο ιδιοκτησίας του προκειµένου να διαµορφωθεί σε άρτιο και οικοδοµήσιµο
ψήφισαν όλα τα παρόντα µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής πλην του κ. Γιοβάνη ο
οποίος έδωσε αρνητική ψήφο. Ο κ. Τσαντήλας δεν συµµετείχε στην συζήτηση και λήψη
της παρούσας απόφασης λόγω απουσίας του από τη συνεδρίαση.
Κατά πλειοψηφία εισηγείται
Την προσκύρωση τµήµατος δηµοτικής έκτασης, εµβαδού 18,45 τ.µ., που περικλείεται από
τους αριθµούς 42α-55-17-42-42α του από 6-9-2004 τοπογραφικού διαγράµµατος του
Γεωργίου Παπαθωµά, στην ιδιοκτησία του Θωµά Καρατέλιου, που βρίσκεται στην Τοπική
Κοινότητα Μητρόπολης προκειµένου το οικόπεδό του να µετατραπεί σε άρτιο και
οικοδοµήσιµο, σύµφωνα και µε την εισήγηση της υπηρεσίας και όπως φαίνεται στο
συνηµµένο εν λόγω τοπογραφικό διάγραµµα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Μειοψήφισε ο κ. Γιοβάνης. Ο κ. Τσαντήλας δε συµµετείχε στη συζήτηση και
λήψη της παρούσας απόφασης λόγω απουσίας του από τη συνεδρίαση.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 71
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
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