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ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 24η του µήνα Ιανουαρίου του έτους
2012 και ώρα 13.00 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. 6/2012 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής την 19/1/2012
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Απόσπασµα από το υπ’αριθµ.
2/19-1-2012
Πρακτικό Συνεδριάσεως της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Καρδίτσας

Οι µάρτυρες

Αυτός που το τοιχοκόλλησε
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΘΕΜΑ
Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σχετικά µε πρόταση τροποποίησης µε δηµιουργία
κοινοχρήστου χώρου σε θέση προηγούµενης αλλαγής χάραξης οδού (Κολοβός
Απόστολος, Αναστασίου ∆ηµήτριος κλπ.)
Στην Καρδίτσα σήµερα την 19η του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ηµέρα της εβδοµάδος
Πέµπτη και ώρα 11:00 π.µ., στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθµ. 708/13-12012 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
5) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος

αν και κλήθηκαν νόµιµα

6) Κατσιαβάρας Θωµάς, Τακτικό Μέλος
7) Γεννάδιος Ιωάννης, Τακτικό Μέλος
8) Γιοβάνης Γεώργιος, Τακτικό Μέλος Μέλος
9) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών,
παρόντα ήταν τα 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 πρόταση τροποποίησης µε δηµιουργία
κοινοχρήστου χώρου σε θέση προηγούµενης αλλαγής χάραξης οδού (Κολοβός
Απόστολος, Αναστασίου ∆ηµήτριος) και αφού έλαβε υπόψη:
1.Την από 2392/14-12-2011 ένσταση- αίτηση των κ.κ. Κολοβού Απόστολου, Καρκαλέτση
Ελευθερίας, Αναστασίου Απόστολου, Αναστασίου ∆ηµήτριου και Αναστασίου Αγαπούλας η
οποία έχει ως εξής:
“Ενιστάµεθα κατά της τροποποίησης του σχεδίου πόλης στην περιοχή Ζαχαριώτες και
συγκεκριµένα στην τροποποίηση της Ρ.Γ. Στο Ο.Τ. Γ 1067.
Οι λόγοι για τους οποίους ενιστάµεθα είναι αφενός διότι δεν ενηµερωθήκαµε για την
συγκεκριµένη τροποποίηση και αφετέρου, ο σηµαντικότερος λόγος είναι ότι η
τροποποίηση αυτή επιφέρει αλλαγές στα οικόπεδά µας που δεν µας βρίσκουν σύµφωνους
για τους παρακάτω λόγους:
1.Στο υπ' αριθµ. 03 τελικό οικόπεδο ιδιοκτησίας Απ. Κολοβού- Ελ. Καρκαλέτση, µε
την τροποποίηση προσκυρώνεται ένα τµήµα σε σχήµα τριγώνου, το οποίο όχι µόνο δεν
βελτιώνει το σχήµα του οικοπέδου, αλλά καθιστά αυτό στο πρόσωπό του πολύ δυσχερές
αλλοιώνοντας της ευθεία γραµµή της Ρ.Γ. Στο οικόπεδο έχει ανεγερθεί άλλωστε νέα
οικοδοµή, έχει κατασκευαστεί περίφραξη και το προσκυρωθέν τµήµα ουδεµία ωφέλεια
προσφέρει.
2.Στο υπ' αριθµ. 02 τελικό οικόπεδο ιδιοκτησίας Απ. Αναστασίου- ∆. ΑναστασίουΑγ. Αναστασίου προσκυρώνεται ένα τµήµα εµβαδού 79,63 τµ σε σχήµα τραπεζίου το
οποίο δεν προσδίδει κάποιο πλεονέκτηµα στην αξιοποίηση του οικοπέδου. Απεναντίας
όµως επιφέρει σοβαρή οικονοµική επιβάρυνση στον ιδιοκτήτη ο οποίος πρέπει να
αποζηµιώσει στο ∆ήµο τµήµα εµβαδού ίσο µε 79,63-18,35=61,28τµ, την οποία αδυνατεί
να υποστεί.
Για τους προαναφερόµενους λόγους δεν αποδεχόµαστε την υφιστάµενη τροποποίηση και
προτείνουµε τα παρακάτω, όπως φαίνονται και στο επισυναπτόµενο διάγραµµα.
Αναλυτικά:
1.Συµφωνούµε, το υπ' αριθµ. 01 τελικό οικόπεδο της κ. Ελένης Παπαδοπούλου να
παραµείνει όπως έχει στην αρχική τροποποίηση που αποφάσισε το ∆.Σ., µε το τελικό
εµβαδό των 280,00 τµ. ∆ηλαδή, µε τη διατήρηση της Ρ.Γ. ΑΒ όπως είναι στην αρχική
τροποποίηση, και την προσκύρωση του τµήµατος ΗΗ1Γ1ΓΗ της ιδιοκ. Αναστασίου,
εµβαδού 18,35 τ.µ. Επιπλέον προτείνουµε να δηµιουργηθεί πρασιά επί του προσώπου ΑΒ,
όπως φαίνεται στο συνηµµένο διάγραµµα.
2.Προτείνουµε τη δηµιουργία Κ.Χ. Στα πρόσωπα των ιδιοκτησιών Κολοβού και
Αναστασίου, όπως φαίνεται στο επισυναπτόµενο σχέδιο, ώστε:
-Η. Ρ.Γ. Στο πρόσωπο του οικοπέδου 03, ιδιοκτησίας Κολοβού, να παραµείνει όπως
εγκρίθηκε µε την αρχική µελέτη (δηλαδή να ορισθεί από τα σηµεία Π-1 Α-Λ)
-Η Ρ.Γ. Στο πρόσωπο του οικοπέδου 02, ιδιοκτησίας Αναστασίου να µετατοπιστεί στα
σηµεία ΛΒ', ώστε να του δοθούν µόνο τα τετραγωνικά µέτρα που παραχωρεί στο οικόπεδο
01. Να του δοθεί δηλαδή τµήµα Λ Η1 Β'Λ εµβαδού 18,35 τ.µ.”
2.Την Τεχνική Έκθεση του ιδιώτη µηχανικού κ. Μουτσανίδη Ευάγγελου η οποία έχει ως
εξής:
“Η νέα τροποποίηση που προτείνεται στο ΟΤ Γ1067 στην επέκταση Ζαχαριωτών αφορά
την ένσταση που έκαναν οι ιδιοκτήτες των ιδιοκτησιών 043722 (Αναστασίου Απόστολος-

Αναστασίου ∆ηµήτριος- Αναστασίου Αγαπούλα) και 043721 (Κολοβός ΑπόστολοςΚαρκαλέτση Ελευθερία) έναντι της προτεινόµενης ∆ιορθωτικής Πράξης Εφαρµογής της
Πολεοδοµικής Μελέτης Ζαχαριωτών, σύµφωνα µε την οποία στις ιδιοκτησίες 043722 και
043721 προσκυρώνονταν νέα τµήµατα τα οποία δεν βρίσκουν σύµφωνους τους
ιδιοκτήτες τους.
Σύµφωνα µε την απόφαση 385/27-04-1998 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου προτάθηκε η
τροποποίηση του σχεδίου πόλης στο ΟΤ Γ1067 µε οµαλή µετατόπιση του Β∆ ορίου µε
θλάση στη βόρεια πλευρά του εν λόγω ΟΤ µε σκοπό την αύξηση του εµβαδού του ΟΤ
Γ1067 κατά 154,24 τµ. ώστε να αποδοθεί στην κ. Παπαδοπούλου Ελένη, ιδιοκτήτρια του
οικοπέδου 043725 τελική ιδιοκτησία τουλάχιστον 280,00 τµ (όσο σύµφωνα µε το νόµο
πρέπει να της αποδοθεί µετά την αφαίρεση της εισφοράς σε γη) αντί των 201,00 τµ που
φαίνεται να παίρνει στον πίνακα της Πράξης Εφαρµογής Ζαχαριωτών.
Η τροποποίηση αυτή εγκρίθηκε µε την απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας Θεσσαλίας αριθ.
3922/22-12-2005 “Έγκριση Πολεοδοµικής Μελέτης περιοχής θύλακα Ζαχαριωτών του
∆ήµου Καρδίτσας” (ΦΕΚ 1456/∆/30-12-05). Επιπλέον µε βάση την παραπάνω
τροποποιηµένη Ρ.Γ. Έγινε η πράξη εφαρµογής του όµορου τµήµατος του θύλακα
Ζαχαριωτών η οποία εγκρίθηκε µε την Απόφ. Νοµάρχη 4373/22-8-2008 (αριθ. Πράξης
2/08).
Οι λόγοι για τους οποίους διαφωνούν οι ενιστάµενοι είναι ότι η προτεινόµενη διορθωτική
πράξη εφαρµογής επιφέρει αλλαγές στα οικόπεδά τους που δεν τους βρίσκει σύµφωνους.
Αναλυτικά:
1.Στο υπ' αριθµ. 03 τελικό οικόπεδο ιδιοκτησίας Απ. Κολοβού- Ελ. Καρκαλέτση, µε
την προτεινόµενη διορθωτική πράξη προσκυρώνεται ένα τµήµα σε σχήµα τριγώνου, το
οποίο όχι µόνο δεν βελτιώνει το σχήµα του οικοπέδου, αλλά καθιστά αυτό στο πρόσωπό
του πολύ δυσχερές αλλοιώνοντας την ευθεία γραµµή της Ρ.Γ. Στο οικόπεδο έχει
ανεγερθεί άλλωστε νέα οικοδοµή, έχει κατασκευαστεί περίφραξη και το προς προσκύρωση
τµήµα ουδεµία ωφέλεια προσφέρει.
2.Στο υπ' αριθµ. 02 τελικό οικόπεδο ιδιοκτησίας Απ. Αναστασίου- ∆. ΑναστασίουΑγ. Αναστασίου προσκυρώνεται ένα τµήµα εµβαδού 79,63 τµ σε σχήµα τραπεζίου το
οποίο δεν προσδίδει κάποιο πλεονέκτηµα στην αξιοποίηση του οικοπέδου. Απεναντίας
όµως επιφέρει σοβαρή οικονοµική επιβάρυνση στον ιδιοκτήτη ο οποίος πρέπει να
αποζηµιώσει στο ∆ήµο τµήµα εµβαδού ίσο µε 79,63-18,35=61,28 τµ, την οποία αδυνατεί
να υποστεί.
Για τους προαναφερόµενους λόγους προτείνεται νέα τροποποίηση του σχεδίου πόλης στο
ΟΤ Γ1067, όπως φαίνεται στο επισυναπτόµενο διάγραµµα, και την οποία αποδέχονται όλοι
οι ενδιαφερόµενοι ιδιοκτήτες. Συγκεκριµένα προτείνεται νέα Ρ.Γ. -Π1Α Λ Β' Β Α 9Α Εώστε:
1.Το υπ' αριθµ. 01 τελικό οικόπεδο της κ. Ελένης Παπαδοπούλου να παραµείνει
όπως έχει στη διορθωτική πράξη, µε το τελικό εµβαδό των 280,00 τµ. ∆ηλαδή, µε τη
διατήρηση της εγκεκριµένης Ρ.Γ. ΑΒ, την προσκύρωση του τµήµατος ΗΗ1Γ1ΓΗ εµβαδού
18,35 τµ της ιδιοκτησίας Αναστασίου, καθώς και προσκύρωση τµήµατος 61,34 τµ από το
∆ήµο. Επιπλέον προτείνεται να δηµιουργηθεί πρασιά επί του προσώπου ΑΒ, όπως φαίνεται
στο συνηµµένο διάγραµµα. Το εµβαδό που προκύπτει αναλύεται ως εξής:





200,31τµ που έπαιρνε µε την αρχική Πράξη Εφαρµογής
61,34τµ προσκύρωση από ∆ήµο
18,35τµ προσκύρωση από ιδιοκτησία 043722
Άρα 200,31+61,34+18,35=280,00τµ.

(Επισηµαίνεται ότι η διαφορά που προκύπτει στα εµβαδά της αρχικής πράξης και το συνηµµένο τοπογραφικό
(201,00τµ η πράξη, 200,31τµ ο αναλυτικός υπολογισµός) οφείλεται στο ότι η συγκεκριµένη πράξη
συντάχθηκε µε φωτογραµµετρικά υπόβαθρα σε κλ. 1:1000 και ο υπολογισµός των εµβαδών έγινε γραφικά)

2.Προτείνεται η δηµιουργία Κ.Χ. (εµβαδού =ΕΒ1ΑΛΒ'Β=74,55) στα πρόσωπα των
ιδιοκτησιών Κολοβού και Αναστασίου, όπως φαίνεται στο επισυναπτόµενο σχέδιο, ώστε:
-Η Ρ.Γ. Στο πρόσωπο του οικοπέδου 03, ιδιοκτησίας Κολοβού, να παραµείνει όπως
εγκρίθηκε µε την αρχική µελέτη επέκτασης (δηλαδή να ορισθεί από τα σηµεία Π-1 Α-Λ)
και το τελικό οικόπεδο (εµβαδού 366,52τµ) να παραµείνει όπως ήταν στην αρχική πράξη
εφαρµογής χωρίς καµία προσκύρωση από το ∆ήµο.
-Η Ρ.Γ. Στο πρόσωπο του οικοπέδου 02, ιδιοκτησίας Αναστασίου να µετατοπιστεί στα
σηµεία ΛΒ', ώστε να του δοθούν µόνο τα τετραγωνικά µέτρα που παραχωρεί στο
οικλόπεδο 01. Να του δοθεί δηλαδή το τµήµα Λ Η1 Β'Λ εµβαδού 18,35 τµ. Με την εν
λόγω τροποποίηση η ιδιοκτησία λαµβάνει τελικό οικόπεδο 317,00 τµ, το ίδιο εµβαδό που
έπαιρνε και στην αρχική πράξη που αναλύεται ως εξής:
 317,00τµ από αρχική πράξη
 18,35τµ παραχώρηση προς ιδιοκτησία 043725
 18,35τµ προσκύρωση από ∆ήµο
 Άρα 317,00-18,35+18,35=317,00τµ
Η αιτούµενη τροποποίηση δεν δηµιουργεί πολεοδοµικά προβλήµατα στην περιοχή.
Επιπλέον, ο προτεινόµενος ΚΧ αποτελεί διεύρυνση του εγκεκριµένου πεζόδροµου, ενώ µε
την πρόταση δηµιουργίας προκηπίου στην ιδιοκτησία 01 εξασφαλίζεται η συνέχεια της
Ο.Γ.”
3.Το επισυναπτόµενο τοπογραφικό διάγραµµα.
4.Την παρουσίαση του θέµατος από τον υπάλληλο του ∆ήµου κ. Κουτσάφτη Σπύρο η
οποία έχει ως εξής:
“Με την έγκριση της πολεοδοµικής µελέτης θύλακα Ζαχαριώτες σε εκτέλεση του
σκεπτικού της 385/27-4-1998 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου είχαµε τη θλάση
(στροφή) της οδού σε σχέση µε το εγκεκριµένο σχέδιο της επέκτασης των Ζαχαριωτών.
Με την απόφαση 385 εγένετο πρόβλεψη για απόδοση εµβαδού τελικής ιδιοκτησίας 280
µ2, τα οποία εδικαιούτο, αντί των 201 µ2, που της είχαν αποδοθεί µε την 2/1998 Πράξη
Εφαρµογής. Αποτέλεσµα της αλλαγής χάραξης που εγκρίθηκε είναι η προσκύρωση ενός
τριγώνου στην ιδιοκτησία Καρκαλέτση- Κολοβού το οποίο µε την τεχνική έκθεση που
προσκοµίστηκε δεν βελτιώνει την πολεοδοµική θέση του οικοπέδου επί του οποίου έχει
ανεγερθεί νέα οικοδοµή και η προσκύρωση ενός τραπεζίου µε αξίωση αποζηµίωσης προς
τον ∆ήµο 61,28 µ2 για τα οποία η τεχνική έκθεση αναφέρει ότι υπάρχει αδυναµία
εκπλήρωσης.
Στα πλαίσια αυτά προτείνεται η δηµιουργία Κοινόχρηστου Χώρου (Κ.Χ.) στη θέση του
µεγαλύτερου µέρους των προσκυρούµενων τµηµάτων και η γενικότερη φιλοσοφία της
πρότασης είναι η εκτέλεση του σκεπτικού της 385/1998 Απόφασης του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου για απόδοση των 280 µ2 στην ιδιοκτησία Παπαδοπούλου χωρίς να υπάρχει
επιβάρυνση που δεν επιθυµούν οι όµορες ιδιοκτησίες, οι οποίες καθώς θεωρήθηκε το
20105 ότι η πρόσθεση τµηµάτων στην ιδιοκτησία τους θα ήταν αποδεκτή δεν
ειδοποιήθηκαν εγγράφως για την πρόταση αλλαγής χάραξης.”
5.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Οµόφωνα εισηγείται

Την αποδοχή της αίτησης για τη δηµιουργία κοινόχρηστου χώρου στο ΟΤ Γ1067 σύµφωνα
µε το τοπογραφικό διάγραµµα των αιτούντων που συνοδεύει την απόφαση καθώς και τις
προτεινόµενες ρυθµίσεις της τεχνικής έκθεσης µε τις οποίες συµφωνούν οι περίοικοι.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 6
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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