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ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 5η του µήνα Σεπτεµβρίου του έτους
2013 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. 114/2013 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής την 27/8/2013
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Απόσπασµα από το υπ’αριθµ.
9/27-8-2013
Πρακτικό Συνεδριάσεως της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Καρδίτσας

Οι µάρτυρες

Αυτός που το τοιχοκόλλησε
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ

ΑΓΛΑΪΑ ΜΠΑΚΑΡΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΨΗΜΜΕΝΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ

ΘΕΜΑ
Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σχετικά µε έγκριση προκαταρκτικής διορθωτικής
πράξης στο ΟΤ 879 περιοχής Φαναρίου (Ντάφου Μερόπη κλπ.).
Στην Καρδίτσα σήµερα την 27η του µηνός Αυγούστου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος
Τρίτη και ώρα 10:30 π.µ., στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθµ. 22422/23-82013 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) Κωτούλας Φίλιππος, Πρόεδρος

1)Αγραφιώτου Ελένη, Τακτικό Μέλος

2) Κατσιαβάρας Θωµάς, Τακτικό Μέλος

2)Χάρµπας Θωµάς

3) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος
4) Μπουραζάνης Αθανάσιος, Τακτικό Μέλος
5) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος

αν και κλήθηκαν νόµιµα

6) Γιοβάνης Γεώργιος, Τακτικό Μέλος
7) Γεννάδιος Ιωάννης, Τακτικό Μέλος
8)
9)
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών,
παρόντα ήταν τα 7), 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, Βασιλική Τσατσαρώνη, για
την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε έγκριση
προκαταρκτικής διορθωτικής πράξης στο ΟΤ 879 περιοχής Φαναρίου (Ντάφου Μερόπη
κλπ.) και αφού έλαβε υπόψη:
1.Την Τεχνική Έκθεση του ιδιώτη µηχανικού κ. Κατσάρα ∆ηµήτριου, η οποία έχει ως
εξής:
“Με αίτησή τους οι κ.κ. Πολύκαρπος Γκαβογιάννης, Σπυριδούλα ΑναγνώστουΓκαβογιάννη, Μερόπη Ντάφου- Γκαβογιάννη & Λυδία Βλάχου- Γκαβογιάννη, ζητούν τη
διόρθωση της πολεοδοµικής µελέτης του εγκεκριµένου πολεοδοµικού σχεδίου του ∆ήµου
Καρδίτσας, στην περιοχή “Επέκταση Φαναρίου” και συγκεκριµένα στην οδό Προµηθέως,
ΟΤ Γ 879. Πρόκειται για τις ιδιοκτησίες µε κωδική ονοµασία κτηµατογράφησης της
µελέτης 14802 (ιδιοκτησίας Πολύκαρπου Γκαβογιάννη), 14803 (ιδιοκτησίας Σπυριδούλας
Αναγνώστου- Γκαβογιάννη, Μερόπης Ντάφου- Γκαβογιάννη & Λυδίας ΒλάχουΓκαβογιάννη) και 14843 (∆ηµοτικής Τράπεζας Γης).
Βάση των στοιχείων του κτηµατολογικού πίνακα της πράξης εφαρµογής, σε σύγκριση µε
τις µετρήσεις του επισυναπτόµενου τοπογραφικού διαγράµµατος, προκύπτουν τα κάτωθι:
-Η µε αρ. κτηµατογράφησης 14843 ιδιοκτησία, προκύπτει από την επιβολή εισφοράς σε
γη των ιδιοκτησιών 14802 και 14803 και προκύπτει από το υπ' αρ. Νο6 οικόπεδο, µε
εµβαδό 710,00 µ2. Το εµβαδό αυτό προσδιορίζεται από τα στοιχεία (Α-Β-Γ-∆-Ε-Ζ-Η-Θ-ΙΚ-Η1-Ζ1-Β1-Γ1-∆1-Ε1-Α) του τοπογραφικού διαγράµµατος.
-Η µε αρ. κτηµατογράφησης 14802 ιδιοκτησία που προκύπτει µετά την αφαίρεση της
εισφοράς σε γη και προκύπτει µε το υπ' αρ. 01 τελικό οικόπεδο, θα έπρεπε να έχει εµβαδό
70τον κτηµατολογικό πίνακα της πράξης εφαρµογής. Το εµβαδό αυτό σύµφωνα µε την
αποτύπωση, προσδιορίζεται από τα στοιχεία (Β1- Ζ1- Η1- Τ- Υ- Φ- Χ- Ψ- Ω- Α1- Β1) του
τοπογραφικού διαγρ673,76 µ2.
-Η µε αρ. κτηµατογράφησης 14803 ιδιοκτησία που προκύπτει µετά την αφαίρεση
εισφοράς σε γη και προκύπτει µε το υπ' αρ. 02 τελικό οικόπεδο, θα έπρεπε να έχει εµβαδό
785,00 µ2 σύµφωνα µε τον κτηµατολογικό πίνακα της πράξης εφαρµογής. Το εµβαδό
αυτό σύµφωνα µε την αποτύπωση, προσδιορίζεται από τα στοιχεία (Η1- Κ- Λ- Μ- Ν- Ξ- ΟΠ- Ρ- Σ- Τ- Η1) του τοπογραφικού διαγράµµατος και έχει εµβαδό 752,38 µ2.
Ζητείται λοιπόν η διόρθωση του κτηµατολογικού πίνακα καθώς και του διαγράµµατος της
ισχύουσας πράξης εφαρµογής, µε ∆.Π.Ε. Του ∆ήµου Καρδίτσας, προκειµένου:
Α) Να διορθωθεί ως προς τα σωστά γεωµετρικά στοιχεία (τελικά εµβαδά ιδιοκτησιών) ο
πίνακας της πράξης εφαρµογής µε επανυπολογισµό των υποχρεώσεων των οικοπέδων µε
αρ. 14802&14803 και
Β) Να γίνει τµηµατική µεταφορά των οικοπέδων µε αρ. 14802 & 14803 Βόρεια προς την
οδό Προµηθέως, εντός των αρχικών ιδιοκτησιών των ιδιοκτητών και ταυτόχρονη
µεταφορά της ∆.Τ.Γ. Νότια προς το ΟΤ Γ 881.
Προτείνεται η διόρθωση αυτή, προκειµένου η υπ' αρ. 14803 ιδιοκτησία, να µπορεί να
κατατµηθεί σε δύο άρτια οικόπεδα (αφού θα αποκτήσει πρόσωπο 24,06 µ.) λόγω πολλών
συνιδιοκτητών, γεγονός το οποίο κάνει αδύνατη την κατάτµηση αυτή στη σηµερινή θέση
εφαρµογής της εν λόγω ιδιοκτησίας (µε πρόσωπο 22,07 µ.) και δεδοµένου του ότι οι
συνυπογράφοντες της αίτησης ιδιοκτήτες τους και συµφωνούν και δεν προκύπτει και
ζηµιά για το ∆ήµο Καρδίτσας.
Η νέα θέση εφαρµογής των τριών οικοπέδων βάση του τοπογραφικού διαγράµµατος
(βλέπε συντεταγµένες αυτού), τηρούµενων των εµβαδών που προκύπτουν από την
αποτύπωση, προτείνεται να είναι ως εξής:

-Το υπ' αρ. Νο 6 οικόπεδο εµβαδού 710,00 µ2, να ορίζεται υπό τα στοιχεία (Χ-Θ1-Ο-Π-ΡΣ-Τ-Υ-Φ-Χ)
-Το υπ' αρ. 01 τελικό οικόπεδο εµβαδού 673,76 µ2, να ορίζεται υπό τα στοιχεία (Α-Β-Γ-∆Θ1-Χ-Ψ-Ω-Α1-Β1-Γ1-∆1-Ε1-Α) και
-Το υπ' αρ. 02 τελικό οικόπεδο εµβαδού 752,38 µ2, να ορίζεται υπό τα στοιχεία )∆-Ε-Ζ-ΗΘ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-Ξ-Ο-Θ1-Η1-∆).”
2.Την εισήγηση της υπαλλήλου του ∆ήµου Καρδίτσας κ. Αναστασίου, η οποία έχει ως
εξής:
“Αρχικά, πρέπει να σηµειωθεί ότι οι διορθωτικές πράξεις που αφορούν διορθώσεις
ιδιοκτησιών ή τακτοποίηση ιδιοκτησιών στις κυρωµένες πράξεις εφαρµογής, δεν
εγκρίνονται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, πλην εκείνων που αφορούν σε δηµοτικές
εκτάσεις. Στη σχετική διορθωτική πράξη στο ΟΤ 879 περιλαµβάνεται ∆ηµοτικό Απόθεµα
Γης (ΑΓ) και, επειδή ο ∆ήµος Καρδίτσας αποτελεί το διαχειριστή των δηµοτικών ΑΓ, µέχρι
τη διάθεσή τους σύµφωνα µε το Νόµο 1337/83, πρέπει να εγκριθεί από το ∆Σ η
προκαταρκτική διορθωτική πράξη, προκειµένου να συνεχιστεί η διαδικασία κοινοποίησης
αυτής στους ενδιαφερόµενους και κύρωσής της.
Το σχετικό θέµα αφορά στη σύνταξη διορθωτικής πράξης της πράξης εφαρµογής 1/2001
περιοχής Φαναρίου στο ΟΤ 879. Η πράξη εφαρµογής 1/2001 δηµιουργεί στο ΟΤ 879
δηµοτικό Απόθεµα Γης (ΑΓ) εµβαδού 710,00 µ2, το οποίο προκύπτει από τις εισφορές σε
γη των γειτονικών ιδιοκτησιών. Οι ιδιοκτήτες των εν λόγω ιδιοκτησιών µε αίτησα οι κ.
Πολύκαρπος Γκαβογιάννης, Σπυριδούλα Αναγνώστου- Γκαβογιάννη, Μερόπη ΝτάφουΓκαβογιάννη και Λυδία Βλάχου- Γκαβογιάννη, ζητούν τη διόρθωση της πολεοδοµικής
µελέτης του εγκεκριµένου Πολεοδοµικού Σχεδίου του ∆ήµου Καρδίτσας, στην περιοχή
“Επέκταση Φαναρίου” και συγκεκριµένα στην οδό Προµηθέως, ΟΤ Γ 879. Πρόκειται για τις
ιδιοκτησίες µε κωδική ονοµασία κτηµατογράφησης της µελέτης, 14802 (ιδιοκτησίας
Πολύκαρπου
Γκαβογιάννη),
14803
(ισδιοκτησίας
Σπυριδούλας
ΑναγνώστουΓκαβογιάννη, Μερόπης Ντάφου- Γκαβογιάννη & Λυδίας Βλάχου- Γκαβογιάννη) & 14843
(∆ηµοτικής Τράπεζας Γης). Σύµφωνα µε την τεχνική έκθεση του µηχανικού του κ.
∆ηµήτρη Κατσάρα- και την αποτύπωση των εν λόγω εκτάσεων όπως αυτές
παρουσιάζονται στο τοπογραφικό διάγραµµα του µηχανικού που συνοδεύει την τεχνική
έκθεση του θέµατος- το θέµα της διόρθωσης παρουσιάζεται αναλυτικά παρακάτω,
συγκεκριµένα:
Βάση των στοιχείων του κτηµατολογικού πίνακα της πράξης εφαρµογής, σε σύγκριση µε
τις µετρήσεις του επισυναπτόµενου τοπογραφικού διαγράµµατος, προκύπτουν οι κάτωθι:
-Η µε αρ. Κτηµατογράφησης 14843 ιδιοκτησία, προκύπτει από την επιβολή εισφοράς σε
γη των ιδιοκτησιών 14802 και 14803 και προκύπτει το υπ' αρ. Νο6 οικόπεδο µε εµβαδό
710,00 µ2. Το εµβαδό αυτό προσδιορίζεται από τα στοιχεία (Α-Β-Γ-∆-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Η1-Ζ1Β1-Γ1-∆1-Ε1-Α) του τοπογραφικού διαγράµµατος.
-Η µε αρ. Κτηµατογράφησης 14802 ιδιοκτησία που προκύπτει µετά την αφαίρεση της
εισφοράς σε γη και προκύπτει το υπ' αρ. 01 τελικό οικόπεδο, θα έπρεπε να έχει εµβαδό
703,00 µ2 σύµφωνα µε τον κτηµατολογικό πίνακα της πράξης εφαρµογής. Το εµβαδό
αυτό σύµφωνα ε την αποτύπωση, προσδιορίζεται από τα στοιχεία (Β1-Ζ1-Η1-Τ-Υ-Φ-Χ-ΨΩ-Α1-Β1) του τοπογραφικού διαγράµµατος και έχει εµβαδό 673,76 µ2.
-Η µε αρ. Κτηµατογράφησης 14803 ιδιοκτησία που προκύπτει µετά την αφαίρεση της
εισφοράς σε γη και προκύπτει το υπ' αρ. 02 τελικό οικόπεδο, θα έπρεπε να έχει εµβαδό
785,00 µ2 σύµφωνα µε τον κτηµατολογικό πίνακα της πράξης εφαρµογής. Το εµβαδό
αυτό σύµφωνα µε την αποτύπωση, προσδιορίζεται από τα στοιχεία (Η1-Κ-Λ-Μ-Ν-Ξ-Ο-ΠΡ-Σ-Τ-Η1) του τοπογραφικού διαγράµµατος και έχει εµβαδό 752,38 µ2.
Ζητείται λοιπόν η διόρθωση του κτηµατολογικού πίνακα καθώς και του διαγράµµατος της
ισχύουσας πράξης εφαρµογής, µε ∆.Π.Ε. του ∆ήµου Καρδίτσας, προκειµένου:

Α)Να διορθωθεί ως προς τα σωστά γεωµετρικά στοιχεία (τελικά εµβαδά ιδιοκτησιών) ο
πίνακας της πράξης εφαρµογής µε επανυπολογισµό των υποχρεώσεων των οικοπέδων µε
αρ. 14802 & 14803 &
Β)να γίνει τµηµατική µεταφορά των οικοπέδων µε αρ. 14802 & 14803 Βόρεια προς την
οδό Προµηθέως, εντός των αρχικών ιδιοκτησιών των ιδιοκτητών και ταυτόχρονη
µεταφορά της ∆.Τ.Γ. Νότια προς το ΟΤ Γ 881.
Προτείνεται η διόρθωση αυτή, προκειµένου η υπ' αρ. 14803 ιδιοκτησία, να µπορεί να
κατατµηθεί σε δύο άρτια οικόπεδα (αφού θα αποκτήσει πρόσωπο 24,06 µ.) λόγω πολλών
συνιδιοκτητών, γεγονός το οποίο κάνει αδύνατη την κατάτµηση αυτή στη σηµερινή θέση
εφαρµογής της εν λόγω ιδιοκτησίας (µε πρόσωπο 22,07 µ.) και δεδοµένου του ότι οι
συνυπογράφοντες της αίτησης ιδιοκτήτες του και συµφωνούν και δεν προκύπτει καµία
ζηµιά για το ∆ήµο Καρδίτσας.
Η νέα θέση εφαρµογής των τριών οικοπέδων βάση του τοπογραφικού διαγράµµατος
(βλέπε συντεταγµένες αυτού), τηρούµενων των εµβαδών που προκύπτουν από την
αποτύπωση, προτείνεται να είναι ως εξής:
-Το υπ' αρ. Νο6 οικόπεδο εµβαδού 710,00 µ2, να ορίζεται υπό τα στοιχεία (Χ-Θ1-Ο-Π-ΡΣ-Τ-Υ-Φ-Χ),
-το υπ' αρ. 01 τελικό οικόπεδο εµβαδού 673,76 µ2, να ορίζεται υπό τα στοιχεία (Α-Β-Γ-∆Θ1-Χ-Ψ-Ω-Α1-Β1-Γ1-∆1-Ε1-Α) ΚΑΙ
-Το υπ' αρ. 02 τελικό οικόπεδο εµβαδού 752,38 µ2, να ορίζεται υπό τα στοιχεία (∆-Ε-Ζ-ΗΘ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-Ξ-Ο-Θ1-Η1-∆).
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.”
3.Την υπ' αριθµ. 183/2013 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καρδίτσας.
4.Το επισυναπτόµενο τοπογραφικό διάγραµµα.
5.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπως αυτές
καταγράφηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης.
Οµόφωνα εισηγείται

Την µετακίνηση της ∆ηµοτικής Τράπεζας Γης (∆ΤΓ) από το βόρειο τµήµα του ΟΤ 879 επί
της οδού Προµηθέως, νότια και στο ίδιο ΟΤ όπως αυτό παρουσιάζεται στο επισυναπτόµενο
τοπογραφικό διάγραµµα.
Η ∆ηµοτική Τράπεζα Γης στη νέα θέση της δεν παρουσιάζει µεταβολή εµβαδού ενώ
βελτιώνεται το γεωµετρικό σχήµα της.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν συµµετείχε το µέλος
της Επιτροπής κ. Γιοβάνης Γεώργιος λόγω αποχώρησής του από τη συνεδρίαση.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 114
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές
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Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
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