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ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 6η του µήνα Ιουλίου 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. 87/2011
Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτής την 1/7/2011.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Απόσπασµα από το υπ’αριθµ.
7/1-7-2011
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
Εξέταση της υπ' αριθµ. πρωτ. 5199/25-5-2011 αίτησης του κ. ∆ηµοσθένη Καρατέλιου για
ανάκληση της υπ' αριθµ. 71/13-5-2011 εισήγησης της Επιτροπής ποιότητας Ζωής.
Στην Καρδίτσα σήµερα την 1η του µηνός Ιουλίου του έτους 2011, ηµέρα της εβδοµάδος
Παρασκευή και ώρα 10.00, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθµ. 7640/24-62011 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

1) Γεννάδιος Ιωάννης, Τακτικό Μέλος

2) Μπουραζάνης Αθανάσιος, Τακτικό Μέλος

2) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό µέλος

3) Τσιούκης Λάµπρος, Τακτικό Μέλος
4) Αγραφιώτου Ελένη, Τακτικό Μέλος

αν και κλήθηκαν νόµιµα

5) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος
6) Κατσιαβάρας Θωµάς, Τακτικό Μέλος
7) Γιοβάνης Γεώργιος, Τακτικό Μέλος
8) Μακροστέργιος Αθανάσιος, Αναπλ. 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 του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε εξέταση
της υπ' αριθµ. πρωτ. 5199/25-5-2011 αίτησης του κ. ∆ηµοσθένη Καρατέλιου για
ανάκληση της υπ' αριθµ. 71/13-5-2011 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και
αφού έλαβε υπόψη:

1.Την υπ' αριθµ. 71/13-5-2011 εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
2.Την υπ' αριθµ. πρωτ. 5199/25-5-2011 αίτηση του κ. ∆ηµοσθένη Καρατέλιου η οποία
έχει ως εξής:
Με την παραπάνω απόφασή σας εισηγείστε προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καρδίτσας
την προσκύρωση δηµοτικής έκτασης εµβαδού 18,45 τ.µ., που περικλείεται από τους
αριθµούς 42α-55-ΐ7_42-42α του από 6-9-2004 τοπογραφικό διαγράµµατος του
µηχανικού Γεωργίου Παπαθωµά, στην ιδιοκτησία Θωµά Καρατέλιου που βρίσκεται στην
Τοπική Κοινότητα Μητρόπολης, προκειµένου το οικόπεδο του να µετατραπεί σε άρτιο και
οικοδοµήσιµο
Επειδή η παραπάνω απόφαση θίγει καίρια την όµορη ιδιοκτησία µου και ειδικότερα:
Α) Ελήφθη χωρίς να κληθώ και να εκθέσω τις απόψεις µου στην επιτροπή σας , καίτοι µε
αφορά άµεσα, αφού ρητά αναφέρεται σε δηµοτική έκταση ευρισκοµένη έµπροσθεν και
του δικού µου οικοπέδου και της οικοδοµής µου που υπάρχει σ' αυτό και αφορά τµήµα
έκτασης που είχε χαρακτηρισθεί και είχε αφεθεί ως δίοδος της ιδιοκτησίας µου προς τη
δηµοτική οδό
Β) Στηρίζεται σε εσφαλµένα και ελλιπή στοιχεία : Ειδικότερα: 1) Το διάγραµµα του
µηχανικού Γεωργίου Παπαθωµά, το οποίο εµφανίζει τις ιδιοκτησίες του αντιδίκου και τη
δική µου δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα , καθόσον φέρεται ότι έχει συνταχθεί
το έτος 2004 και απεικονίζει το τµήµα που βρίσκεται ανάµεσα στις δύο οικίες, ήτοι εµού
και του Θωµά Καρατέλιου , και το πέραν αυτού µέχρι του νοτίου άκρου του οικοπέδου
του Θωµά Καρατέλιου ως ανήκον δήθεν κατά το ήµισυ και στους δυό µας , ενώ το
αληθές είναι ότι ανήκει αποκλειστικά και µόνο στην ιδιοκτησία µου, όπως ήδη έχει κριθεί
αµετάκλητα µε τις µε αριθµούς 358/1999 απόφαση του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας ,
67/2002 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας και 1224/2005 απόφαση
του ∆ικαστηρίου του Αρείου Πάγου (Γ' Τµήµα) που απέρριψε την ασκηθείσα αναίρεση
του αντιδίκου τότε Θωµά Καρατέλιου. Αντίγραφα των ανωτέρω αποφάσεων
συνυποβάλλω. Συνεπώς το τµήµα της δηµοτικής έκτασης που ζητεί να του προσκυρωθεί
ο Θωµάς Καρατέλιος δεν αντιστοιχεί στην πρόσοψη της ιδιοκτησίας του, (η οποία λήγει
στην άκρη του κτίσµατος του) αλλά έρχεται και καταλαµβάνει τµήµα έµπροσθεν του
οικοπέδου µου!!

2)Το τµήµα αυτό αποτελεί την µοναδική είσοδο προς την κατοικία µου , δεδοµένου
ότι το ισόγειο αυτής (πρόσοψη) αποτελείται από καταστήµατα και το µόνο τρόπο να
εισέλθει µηχανοκίνητο όχηµα στο οικόπεδο µου προς καλλιέργεια του κήπου (έκτασης)
που βρίσκεται πίσω από την οικία µου . Τυχόν προσκύρωση της δηµοτικής έκτασης αυτής
στην ιδιοκτησία του Θωµά Καρατέλιου θα στερήσει την ιδιοκτησία µου από τη
δυνατότητα αυτή και θα καταστήσει µάταιο το µακροχρόνιο και πολυδάπανο δικαστικό
αγώνα , που µε δικαίωσε , αφού ο Θωµάς Καρατέλιος θα αποκόψει την επικοινωνία µου
µε την οδό , κατασκευάζοντας τοίχο και επιτυγχάνοντας µε έµµεσο τρόπο ό,τι η Ελληνική
∆ικαιοσύνη του αρνήθηκε , κρίνοντας ότι το δίκαιο στη διαφορά µας ήταν µε το µέρος
µου !! Θα καταστεί δηλαδή ουσιαστικά άχρηστο το ακίνητο µου, αφού θα είναι δυνατή
µόνο µε τα πόδια η διέλευση και µάλιστα από πολύ στενή δίοδο !!

3) Το ορθό είναι να παραµείνει δηµοτική η παραπάνω έκταση , ώστε να είναι δυνατή
και η πρόσβασή µου στο ακίνητο µου, όπως και σήµερα , λαµβανοµένου υπόψη το
γεγονός ότι το ακίνητο του αντιδίκου δεν εµποδίζεται ούτε σε ανοικοδόµηση αφού ήδη
είναι οικοδοµηµένο , (και µάλιστα µε νόµιµες άδειες) ούτε και σε µεταβίβαση, αφού αυτή
δεν απαγορεύεται σε ακίνητα που ήταν εξ αρχής µη άρτια και µη οικοδοµήσιµα (δείτε και
τις προσκοµιζόµενες και παραπάνω αναφερόµενες αποφάσεις).

4) Η απόφαση σας αυτή , ουδόλως έλαβε υπόψη την προγενέστερη απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Μητρόπολης (ήτοι την µε αριθµό 65/2009) , µε την οποία
ανακλήθηκε η µε αριθµό 9/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και αποφασίστηκε
η µη εκποίηση της παραπάνω δηµοτικής έκτασης , αλλά και την µε αριθµό 3/2011
απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου Μητρόπολης που αποφάσισε την µη εκποίηση της
παραπάνω δηµοτικής έκτασης , όπως επίσης και το γεγονός ότι ο Θωµάς Καρατέλιος δεν
αποδέχθηκε την λύση για τη νοµιµοποίηση της ιδιοκτησίας του που είχε προτείνει ο
∆ήµος Μητρόπολης (δείτε το µε αριθµό 1870/4-5-2009 έγγραφο του τότε ∆ηµάρχου
Μητρόπολης) , αλλά επιµένει στην προσκύρωση που ζητεί, µε αποκλειστικό και µόνο
σκοπό να βλάψει και να καταστήσει άχρηστη την ιδιοκτησία µου.
Πρέπει συνεπώς να ανακληθεί η παραπάνω απόφαση- εισήγησή σας και να επανεξετασθεί
η περίπτωση της προσκύρωσης αυτής, αφού ούτε είναι άµεσα αναγκαία για την ιδιοκτησία
του αντιδίκου και υπάρχουν τρόποι να καταστεί άρτια και οικοδοµήσιµη αυτή , χωρίς να
καταστεί άχρηστη η ιδιοκτησία µου και να κληθώ να εκθέσω τις απόψεις µου ενώπιόν
σας.

3.Τα σχετικά δικαστικά και λοιπά έγγραφα που προσκοµίστηκαν από τον αιτούντα.
4.Την τοποθέτηση του κ. Τσατσαρέλη Βασιλείου, Αναπλ. ∆/ντή της Πολεοδοµίας του
∆ήµου Καρδίτσας, ο οποίος εκπροσωπώντας την υπηρεσία εµµένει στην αρχική εισήγηση,
σύµφωνα µε την οποία προτείνεται η 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.
5.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
6.Την επακολουθήσασα ψηφοφορία κατά την οποία ΥΠΕΡ της αίτησης ανάκλησης της υπ'
αριθµ. 71/13-5-2011 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ψήφισαν οι κ.κ. Γιοβάνης
και Μακροστέργιος ενώ ΚΑΤΑ ψήφισαν οι κ.κ. Ευαγγελακόπουλος, Μπουραζάνης,
Τσιούκης, Αγραφιώτου, Παπαδηµητρίου και Κατσιαβάρας.
Κατά πλειοψηφία αποφάσισε
Απορρίπτει την υπ' αριθµ. 5199/25-5-2011 αίτηση του κ. ∆ηµοσθένη Καρατέλιου και
εµµένει στην υπ' αριθµ. 71/13-5-2011 εισήγησή της για την προσκύρωση τµήµατος
δηµοτικής έκτασης, εµβαδού 18,45 τ.µ., που περικλείεται από τους αριθµούς 42α-55-1742-42α 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.
Μειοψήφισαν οι κ.κ. Γιοβάνης και Μακροστέργιος
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 87
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

