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ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 8η του µήνα Απριλίου του έτους 2013 και
ώρα 13.00 µµ, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα (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’ αριθ. 133/2013
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 28/3/2013.
Προς
τούτο
συντάχθηκε το
παρόν αποδεικτικό από
τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.
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Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
9/28-3-2013
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Αριθ. Πρωτ.: 8482/08-04-2013

ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΘΕΜΑ
Έγκριση προκαταρκτικής διορθωτικής πράξης στο ΟΤ 834 περιοχής Φαναρίου (Ιω.
Καλαντζής κλπ.)
Στην Καρδίτσα σήµερα την 28η του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη και ώρα
6:30 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 7305/22-3-2013 έγγραφη
πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύµφωνα µε τους
ορισµούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε σε
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αγραφιώτου Ελένη

16) Σούφλα Ουρανία

1) Ζορµπάς Ιωάννης

2) Αναστασίου Απόστολος

17) Τσιούκης Λάµπρος

2) Νασιάκου Αλεξάνδρα

3) Αρβανιτάκου Σοφία

18) Βερίλλης ∆οµήνικος

3) Χλαπάνας Ηλίας

4) Γούλας Σωτήριος

19) Γεννάδιος Ιωάννης

4) Καρκαλέτση Θεοδώρα

5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος

20) Ντελής Ιωάννης

5) Σουφλάκος Βασίλειος

6) Καραγιάννης Νικόλαος

21) Ντούρλιας ∆ηµήτριος

7) Κατσιαβάρας Θωµάς

22) Τέγος Χρήστος

8) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος

23) Γιοβάνης Γεώργιος

9) Κωτούλας Φίλιππος

24) Μακροστέργιος Αθανάσιος

10) Μαρκινός Αθανάσιος

25) Τσίπρας Εµµανουήλ

11) Μουζιούρας Νικόλαος

26) Αρχοντής ∆ηµήτριος

12) Μπατζιάκας Βασίλειος

27) Τσαντήλας Βασίλειος

13) Μπουραζάνης Αθανάσιος

28) Χάρµπας Θωµάς

14) Παπαγεωργίου Σταύρος
15) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33
µελών, παρόντες ήταν 28), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος,
σύµφωνα µε το άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού
Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόµενων στην πρόσκληση θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης,
παρόντος του ∆ηµάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου.

--------------------------Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από συζήτηση σχετικά µε έγκριση προκαταρκτικής
διορθωτικής πράξης στο ΟΤ 834 περιοχής Φαναρίου (Ιω. Καλαντζής κλπ.) και αφού
έλαβε υπόψη:
1.Την µε αριθ. πρωτ. 147/1-2-2012 αίτηση του κ. Καλαντζή Ιωάννη η οποία έχει ως εξής:
“Παρακαλώ να γίνει διόρθωση ως προς την έκταση του αποθέµατος γης 014109Ν, των
πινάκων και των διαγραµµάτων της υπ' αριθµ. 1/2001 Πράξης Εφαρµογής (περιοχή
επέκτασης Φαναρίου) και να αποκατασταθούν οι εκτάσεις των ιδιοκτησιών 014101, 014102,
014103, 014107, 014108, 014110 και 0141111 του ΟΤ 834.”
2.Την µε αριθ. πρωτ. 5349/15-10-2012 διορθωτική Πράξη Εφαρµογής (Προκαταρκτική)
της Πολεοδοµικής Μελέτης περιοχής Φαναρίου υπ' αριθµ. 1/2001 του ∆ήµου Καρδίτσας
όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την ∆ιευθύντρια της ∆/νσης Πολεοδοµίας &
Περιβάλλοντος του ∆ήµου Καρδίτσας, κ. Περσεφόνη Ράγκου.
3.Την παρουσίαση του θέµατος από τον υπάλληλο της ∆/νσης Πολεοδοµίας του ∆ήµου
Καρδίτσας κ. Ανυφαντή Βάϊου η οποία έχει ως εξής:
“Η σχετική αίτηση αφορά στη σύνταξη διορθωτικής πράξης της πράξης εφαρµογής 1/2001
περιοχής Φαναρίου στο ΟΤ834.
Η πράξη εφαρµογής 1/2001 δηµιουργεί στο ΟΤ 834 δηµοτικό Απόθεµα Γης (ΑΓ) εµβαδού
375,00 µ2, το οποίο προκύπτει από τις εισφορές σε γη των γειτονικών ιδιοκτησιών.
Από το τοπογραφικό διάγραµµα του µηχανικού Ηλία Τσουκνίδα, που προσκοµίστηκε,
προκύπτει ότι, οι γειτονικές ιδιοκτησίες καταµετρήθηκαν µε τα ίδια περίπου αρχικά εµβαδά,
όπως και στην πράξη εφαρµογής. Όµως, η πράξη εφαρµογής συντάχθηκε µε
φωτογραµµετρικά υπόβαθρα, τα εµβαδά µετρήθηκαν γραφικά σε χάρτη 1:1000, και η
περιοχή εµπίπτει σε συρραφή δύο πινακίδων. Λόγω αυτών, η ακρίβεια µέτρησης ήταν πολύ
µικρή µε συνέπεια, το όλο ΟΤ να παρουσιάζει έλλειµµα 108 µ2 περίπου.
Από τον παραπάνω µηχανικό εφαρµόστηκαν στην προκαταρκτική πράξη οι ρυθµίσεις της
πράξης εφαρµογής και όλα τα γειτονικά τελικά οικόπεδα τακτοποιήθηκαν περίπου µετά
εµβαδά της αρχικής πράξης, πλην της ιδιοκτησίας 014102, που παρουσιάζει µεγαλύτερη
διαφορά, αλλά η ύπαρξη κτισµάτων εµποδίζει τυχόν άλλη τακτοποίηση. Κατόπιν αυτών, το
εµβαδόν που αποµένει στο δηµοτικό ΑΓ είναι 229,64 µ2, αντί 375,00 µ2 της αρχικής
πράξης.
Η ασυµφωνία που παρουσιάζεται στο συγκεκριµένο ΟΤ, αποτελούσε τροχοπέδη στην
εφαρµογή της πράξης εφαρµογής, µε συνέπεια την αδυναµία αξιοποίησης των οικοπέδων,
αλλά και του δηµοτικού ΑΓ. Με την τοπογραφική αποτ5ύπωση που έγινε και την
προκαταρκτική διορθωτική πράξη, η οποία συντάχθηκε, διευκρινίζονται τα ιδιοκτησιακά
ζητήµατα του ΟΤ και θα µπορεί να δοθεί λύση στο θέµα.
Σηµειώνεται ότι το παραπάνω δηµοτικό ΑΓ δεν έχει διατεθεί σε ιδιοκτήτη αντί αποζηµίωσης
λόγω ρυµοτόµησης, όπως προβλέπεται από την παρ. 8 του άρθρου 8 του Ν. 1337/83.
Σχετική είναι η απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καρδίτσας αριθ. 460/28-11-2006, όπου
αναβλήθηκε η εξέταση του αιτήµατος ανταλλαγής ρυµοτοµούµενης ιδιωτικής έκτασης της
Μπούρη Αλκµήνης από το ΟΤ 148α εµβ. 2018.02 µ2 µε δηµοτικές εκτάσεις, µεταξύ των
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οποίων και το υπόψη ΑΓ, έως ότου διευκρινισθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ιδιωτικής
έκτασης. Κατά πληροφορίες µας, µέχρι σήµερα δεν έχει διευκρινισθεί.
Επειδή ο ∆ήµος Καρδίτσας αποτελεί το διαχειριστή των δηµοτικών ΑΓ, µέχρι τη διάθεσή του
κατά το νόµο, πρέπει να εγκριθεί η προκαταρκτική διορθωτική πράξη στο ΟΤ 384,
προκειµένου να συνεχιστεί η διαδικασία κοινοποίησης στους ενδιαφεροµένους και κύρωσής
της.”
4.Το συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα.
5. Την µε αριθ.17/2013 απόφαση της Επτιτροπής Ποιότητας Ζωής.
6.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
καταγράφηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης.

όπως

αυτές

Αποφάσισε οµόφωνα
Την έγκριση της προκαταρκτικής ∆ιορθωτικής Πράξης στο ΟΤ834 περιοχής Φαναρίου
του ∆ήµου Καρδίτσας, όπως συντάχθηκε από τον ιδιώτη µηχανικό Ηλία Τσουκνίδα και
ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εκδόθηκε από τη ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας του ∆ήµου Καρδίτσας
µε το έγγραφο 5349/15-10-2012 το οποίο επισυνάπτεται.
Συµφωνεί µε τις ρυθµίσεις και τακτοποιήσεις των οικοπέδων καθώς και του ∆ηµοτικού
Αποθέµατος γης όπως αυτές περιλαµβάνονται στην παραπάνω προκαταρκτική διορθωτική
πράξη.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθµό 133/2013
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

