ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήμερα την 1η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους
2016 και ώρα 11:00, η υπογεγραμμένη Σταυρούλα Ζάρρα
(υπάλληλος Δήμου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο
προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της
υπ’ αριθ. 11/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 29-1-2016
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από την
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
11/2016
Απόσπασμα από το υπ’ αριθ.
3/29-1-2016
Πρακτικό Συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι μάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

ΘΕΜΑ
Παροχή σύμφωνης γνώμης για άρση κατάσχεσης οικοπέδου
Στην Καρδίτσα σήμερα την 29η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και
ώρα 12.30' μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 1104/22-1-2016
έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 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 Δήμου Καρδίτσας

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Μπακαλάκου Σωτηρία, Πρόεδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Κρανιάς Βασίλειος, Τακτικό Μέλος

2) Γαλανόπουλος Κων/νος, Τακτικό Μέλος
3) Κολοκύθα Άλκηστις, Τακτικό Μέλος

Αν και κλήθηκε νόμιμα

4) Τάντος Μιχαήλ, Τακτικό Μέλος
5) Τίκας Τριαντάφυλλος, Τακτικό Μέλος
6) Ψημμένος Κων/νος, Τακτικό Μέλος
7) Βαρελάς Βάιος, Τακτικό Μέλος
8) Παπαδημητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 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 Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος») εισέρχεται στη συζήτηση του
αναγραφόμενου στην πρόσκληση θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση σχετικά με παροχή σύμφωνης γνώμης για άρση
κατάσχεσης οικοπέδου (Απ. Κολτσίδας) και αφού έλαβε υπόψη:
1. Την εισήγηση της προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σωτ. Μπακαλάκου, η οποία
ανέφερε:
Μετά από την από 2-11-2009 παραγγελία της Ταμία και του Διευθυντή των Οικονομικών
Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας προς τον δικαστικό επιμελητή του Πρωτοδικείου Καρδίτσας
Δημήτριο Τσιρώνη ενεγράφη στον τόμο 34 και αριθμό 300 των Βιβλίων Κατασχέσεων του
Υποθηκοφυλακείου Καρδίτσας κατάσχεση σε βάρος της ακίνητης περιουσίας του Απόστολου
Κολτσίδα του Βασιλείου και της Παναγιούλας, κατοίκου Καρδίτσας ως ομόρρυθμου μέλους
της εδρεύουσας στην Καρδίτσα ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία “ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ – ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ” για το ποσό των 71.547,02 €. Ήδη
κατασχέθηκαν:
α) Το 1/2 εξ αδιαιρέτου από το με αριθμό 01 οικόπεδο ολικής εκτάσεως χιλίων πεντακοσίων
είκοσι τετραγωνικών μέτρων (1520 τ.μ), το οποίο βρίσκεται στο Γ 1308 Ο.Τ, εντός του
εγκεκριμένου και ρυμοτομούμενου σχεδίου της πόλεως Καρδίτσας του Δήμου Καρδίτσας του
Νομού Καρδίτσας και στην οδό Γιαννιτσών στην επέκταση αυτής, στα νεοεντασσόμενα στη
θέση ΘΥΛΑΚΕΣ – ΖΑΧΑΡΙΩΤΕΣ της περιφέρειας του Υποθηκοφυλακείου και Ερηνοδικείου
Καρδίτσας και συνορεύει ανατολικά με το υπ'αριθμ. 02 οικόπεδο ιδιοκτησίας Χρήστου
Αθανασίου και Ευαγγέλου Κολτσίδα, δυτικά με πεζόδρομο, βόρεια με πεζόδρομο και νότια με
την οδό Γιαννιτσών (επέκταση αυτής), όπως αυτό φαίνεται από τα σχεδιαγράμματα και τον
πίνακα της υπ'αριθμ. 2/08 πράξης εφαρμογής του Δήμου Καρδίτσας που είναι προσαρτημένα
στη μεταγραφή του Υποθηκοφυλακείου Καρδίτσας στον τόμο 405 και αριθμό 66.
β) Το 1/2 εξ αδιαιρέτου από το με αριθμό 02 οικόπεδο ολικής εκτάσεως πεντακοσίων
πενήντα πέντε τετραγωνικών μέτρων (555 τ.μ), το οποίο βρίσκεται στο Γ 1309 Ο.Τ, εντός
του εγκεκριμένου και ρυμοτομούμενου σχεδίου της πόλεως Καρδίτσας του Δήμου Καρδίτσας
του Νομού Καρδίτσας και στην οδό Γιαννιτσών στην επέκταση αυτής, στα νεοεντασσόμενα
στη θέση ΘΥΛΑΚΕΣ – ΖΑΧΑΡΙΩΤΕΣ της περιφέρειας του Υποθηκοφυλακείου και
Ερηνοδικείου Καρδίτσας και συνορεύει ανατολικά με πεζόδρομο, δυτικά με το υπ'αριθμ. 01
οικόπεδο ιδιοκτησίας Σωτηρίου και Χρήστου Κολτσίδα, βόρεια με πεζόδρομο και νότια με το
υπ'αριθμ. 03Ν οικόπεδο ιδιοκτησίας Βασιλείου Αηδόνη, όπως αυτό φαίνεται από τα
σχεδιαγράμματα και τον πίνακα της υπ'αριθμ. 2/08 πράξης εφαρμογής του Δήμου Καρδίτσας
που είναι προσαρτημένα στη μεταγραφή του Υποθηκοφυλακείου Καρδίτσας στον τόμο 405
και αριθμό 66.
Το ανωτέρω ποσό των 71.547,02 € αφορούσε πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης
αυθαίρετης κατασκευής, η οποία νομιμοποιήθηκε και τα σχετικά πρόστιμα διαγράφηκαν, με
αποτέλεσμα να μην υφίσταται πλέον η οφειλή αυτή.
Με βάση λοιπόν τα ανωτέρω δεν υπάρχει λόγος να διατηρείται η κατάσχεση σε βάρος του
οικοπέδου του Απόστολου Κολτσίδα του Βασιλείου που βρίσκεται στο Ο.Τ Γ 1309 με Κωδικό
Αριθμό 04.27.052-067 (Τελικό 02) της περιοχής επέκτασης ΘΥΛΑΚΕΣ – ΖΑΧΑΡΙΩΤΕΣ,
εμβαδού 555 τ.μ.
Προτείνουμε να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος Καρδίτσας να συναινέσει στην άρση της
κατάσχεσης και να υπογράψει το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο για την άρση της
κατάσχεσης επί του εν λόγω οικοπέδου.
2. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής
3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010
αποφάσισε ομόφωνα
Αποδέχεται την εισήγηση της προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σωτ. Μπακαλάκου και
εκφράζει σύμφωνη γνώμη για την άρση της κατάσχεσης σε βάρος του οικοπέδου του
Απόστολου Κολτσίδα του Βασιλείου που βρίσκεται στο Ο.Τ Γ 1309 με Κωδικό Αριθμό

04.27.052-067 (Τελικό 02) της περιοχής επέκτασης ΘΥΛΑΚΕΣ – ΖΑΧΑΡΙΩΤΕΣ, εμβαδού 555
τ.μ.
Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Καρδίτσας Φώτιο Χρήστου Αλεξάκο να συναινέσει στην άρση της
κατάσχεσης και να υπογράψει το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο για την άρση της
κατάσχεσης επί του εν λόγω οικοπέδου.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθμό
11/2016
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές
Καρδίτσα ...........
Πιστό Αντίγραφο
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

