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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
535/2012
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
33ο/18-12-2012
Πρακτικό Συνεδρίασης της
Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 24η του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους
2012 και ώρα 13:00, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα
(υπάλληλος ∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο
προορισµένο µέρος του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της
υπ’ αριθ. 535/2012 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 18-12-2012.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

Αρ. Πρωτ.:29611/24-12-2012
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΘΕΜΑ
Καθορισµός τιµής µονάδας: α) δηµοτικής έκτασης προσκυρωτέας στην
ιδιοκτησία Κων & Ιω. Κακαργιά (κληρ. Ιω. Καλυβιώτη) και β) αποζηµίωσης
λόγω ρυµοτοµίας µε υπόχρεους τους Κων & Ιω. Κακαργιά
Στην Καρδίτσα σήµερα την 18η του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα
12:00, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 28646/14-12-2012 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής 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 Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Παπαγεωργίου Σταύρος, Πρόεδρος

κανείς

2) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος, Τακτικό Μέλος
3) Νασιάκου Αλεξάνδρα, Τακτικό Μέλος
4) Κωτούλας Φίλιππος, Τακτικό Μέλος
5) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος
6) Κωστόπουλος Βασίλειος, Τακτικό Μέλος
7) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος
8) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος
9) Αρχοντής ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος
Η Οικονοµική Επιτροπή 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 του
αναγραφόµενου στην πρόσκληση θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης.
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Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας µε την υπ'αριθµ. 534/2012 απόφασή
της οµόφωνα ενέκρινε τη συζήτηση του εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατος σχετικά µε
καθορισµό τιµής µονάδας: α) δηµοτικής έκτασης προσκυρωτέας στην ιδιοκτησία Κων &
Ιω. Κακαργιά (κληρ. Ιω. Καλυβιώτη) και β) αποζηµίωσης λόγω ρυµοτοµίας µε υπόχρεους
τους Κων & Ιω. Κακαργιά και αφού έλαβε υπόψη:
1.Την εισήγηση του αρµοδίου µηχανικού του ∆ήµου Καρδίτσας Γ. Ζαρακότα, ο οποίος
µεταξύ άλλων ανέφερε: A) Με την υπ'αριθµ. 14/96 Πράξη Τακτοποίησης – Αναλογισµού
– Αποζηµιώσεως λόγω ρυµοτοµίας προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία Κων & Ιω. Κακαργιά
(κληρ. Ιω. Καλυβιώτη) που βρίσκεται στο Ο.Τ 713 της περιοχής Αναθεώρησης Καµινάδων
τµήµα δηµοτικής έκτασης εµβαδού 49,80 τ.µ. Β) Με την υπ'αριθµ. 14/96 Πράξη
Τακτοποίησης – Αναλογισµού – Αποζηµιώσεως έπρεπε να αποζηµιωθεί λόγω ρυµοτοµίας
τµήµατος εµβαδού 132,90 τ.µ η ιδιοκτησία της Φωτεινής Ντίνου – Αντωνίου από την
ιδιοκτησία του Ιωάννη Καλυβιώτη, την οποία κληρονόµησαν οι Κων. & Ιω. Κακαργιάς. Η
αποζηµίωση αυτή καταβλήθηκε από το ∆ήµο Καρδίτσας για λογαριασµό της υπόχρεης
ιδικτησίας µε την παραχώρηση στη δικαιούχο ∆ηµοτικών Τραπεζών Γης στην περιοχή
επέκτασης του Σχεδίου Πόλης Αγίας Παρασκευής – Αγίου Μηνά. Έτσι ο ∆ήµος κατέστη
διάδοχος της Φωτεινής Ντίνου – Αντωνίου ως προς την ανωτέρω ρυµοτοµούµενη
ιδιοκτησία της και δικαιούχος της προβλεπόµενης αποζηµίωσης.
2.Την υπ'αριθ. Πρωτ. 5312/12-10-2012 (πρωτόκολλο ∆/νσης Πολεοδοµίας) αίτηση των
Κων & Ιω. Κακαργιά, µε την οποία ζητείται ο καθορισµός τιµής µονάδας για έκταση 57 τµ
που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία κληρονόµων Ιωάννη Καλυβιώτη και 125,70 τµ λόγω
ρυµοτοµίας ιδιοκτησίας Φωτεινής Αντωνίου, τα οποία αντάλλαξε ο ∆ήµος µε ∆ηµοτική
Τράπεζα Γης. Οι εκτάσεις αυτές της τακτοποίησης περιλαµβάνονται στην 14/96 Πράξη
Τακτοποίησης – Αναλογισµού – Αποζηµιώσεως λόγω ρυµοτοµίας και είναι στη περιοχή
Αναθεώρησης Καµινάδων (ΟΤ 713)
3. Την από 2-11-2012 έκθεση εκτίµησης και καταµέτρησης τµήµατος δηµοτικής έκτασης
που βρίσκεται στο ∆ήµο Καρδίτσας, στο ΟΤ Γ 713 και επί των οδών Μπούσδρα και
Ποσειδώνος στην περιοχή Καµινάδων και προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία των Κων & Ιω.
Κακαργιά . Σύµφωνα µε την έκθεση, το εµβαδόν της έκτασης ανέρχεται σε 49,80 τ.µ και
η ανά τ.µ αξία αυτής ανέρχεται στο ποσό των 130,00 €.
4. Την από 2-11-2012 έκθεση εκτίµησης και καταµέτρησης τµήµατος δηµοτικής έκτασης
που βρίσκεται στο ∆ήµο Καρδίτσας, στο ΟΤ 398 και επί των οδών Μπούσδρα και
Ποσειδώνος στην περιοχή Καµινάδων και ανταλλάχθηκε µε ∆ηµοτικές Τράπεζες Γης στην
περιοχή επέκτασης του Σχεδίου Πόλης Αγίας Παρασκευής – Αγίου Μηνά. Σύµφωνα µε την
έκθεση, το εµβαδόν της έκτασης ανέρχεται σε 132,90 τ.µ και η ανά τ.µ αξία αυτής
ανέρχεται στο ποσό των 130,00 €.
5. Την από 24-10-2012 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου Καρδίτσας Χρ.
Καλιά περί δυνατότητας συµβιβασµού µεταξύ ∆ήµου Καρδίτσας και ενδιαφεροµένων
δηµοτών αναφορικά µε την προσκύρωση δηµοτικής έκτασης, καθώς και αποζηµίωσης
προς τον ∆ήµο Καρδίτσας.
6. Την υπ'αριθ. 14/96 Πράξη Τακτοποίησης – Αναλογισµού – Αποζηµιώσεως λόγω
ρυµοτοµίας
7. Την υπ'αριθ. 22103/18-11-2008 πράξη αποδοχής κληρονοµιάς της συµβολαιογράφου
Καρδίτσας Αθηνάς Μίστρα
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8. Τα σχετικά α) τοπογραφικό και β) κτηµατολογικό διάγραµµα
9. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής
Αποφάσισε οµόφωνα
1. Τον καθορισµό τιµής µονάδος για την προσκύρωση δηµοτικής έκτασης 49,80 τ.µ στην
ιδιοκτησία των κ.κ Κων/νου & Ιωάννη Κακαργιά (κληρονόµων Ιω. Καλυβιώτη), αντί του
ποσού των 130,00 € ανά τ.µ ήτοι 49,80 τ.µ Χ 130,00 € = 6.474,00 €.
2. Τον καθορισµό τιµής µονάδος αποζηµίωσης λόγω ρυµοτοµίας τµήµατος εµβαδού
132,90 τ.µ ιδιοκτησίας της Φωτεινής Ντίνου – Αντωνίου που προσκυρώθηκε στην
ιδιοκτησία κληρονόµων Ιωάννη Καλυβιώτη. Η αποζηµίωση αυτή καταβλήθηκε από το
∆ήµο Καρδίτσας για λογαριασµό της υπόχρεης ιδικτησίας µε την παραχώρηση στη
δικαιούχο ∆ηµοτικών Τραπεζών Γης. Έτσι ο ∆ήµος κατέστη διάδοχος της Φωτεινής Ντίνου
– Αντωνίου ως προς την ανωτέρω ρυµοτοµούµενη ιδιοκτησία της και δικαιούχος της
προβλεπόµενης αποζηµίωσης. Το ποσό καθορίζεται σε 130,00 € ανά τ.µ ήτοι 132,90 τ.µ
Χ 130,00 € = 17.277,00 €.
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό
535/2012
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές
Καρδίτσα .............
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

