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Α Π Ο ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ  

 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 22η του µήνα Φεβρουαρίου του έτους 
2011 και ώρα 10.00 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. 5/2011 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που 
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 18/2/2011. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
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Απόσπασµα από το υπ’αριθµ. 
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Πρακτικό Συνεδριάσεως της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Καρδίτσας 
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ΘΕΜΑ 
Εξέταση ένστασης της εκκλησιαστικής επιτροπής Αγίου Μηνά για τη θέση Ναού στη µελέτη 

θυλάκων Αγίου Μηνά. 

 

 Στην Καρδίτσα σήµερα την 18η του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2011, ηµέρα της εβδοµάδος 

Παρασκευή και ώρα 12.00, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθµ. 1213/14-

2-2011 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  1) Γεννάδιος Ιωάννης, Τακτικό Μέλος  

2) Μπουραζάνης Αθανάσιος, Τακτικό Μέλος    

3) Τσιούκης Λάµπρος, Τακτικό Μέλος   

4) Αγραφιώτου Ελένη, Τακτικό Μέλος           αν και κλήθηκε νόµιµα 

5) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος    

6) Κατσιαβάρας Θωµάς, Τακτικό Μέλος   

7) Γιοβάνης Γεώργιος, Τακτικό Μέλος   

8) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος    

9)    

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου 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 ∆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 εξέταση 
ένστασης της εκκλησιαστικής επιτροπής Αγίου Μηνά για τη θέση Ναού στη µελέτη 
θυλάκων Αγίου Μηνά και αφού έλαβε υπόψη: 
 
1.Την µε  αριθµ. 235/2010 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καρδίτσας 
σχετικά µε «εξέταση ενστάσεων κατά της πρότασης Πολεοδοµικής Μελέτης θύλακα Αγίου 
Μηνά-Παλέρµο-Αγίου Παντελεήµονα». 
 
2. Την µε αριθµ. Πρωτ.1592/13-9-2010 ένσταση της Εκκλησιαστικής Επιτροπής Αγίου 
Μηνά Καρδίτσας (Καροπλεσίτικα) η οποία έχει ως εξής: 
«Σας παρακαλούµε να δεχθείτε την ένσταση κατά της 235/2010 απόφασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου η οποία παραχωρεί σε µη προτεινόµενο χώρο έκταση για ανέγερση 
Ενοριακού Ναού. 
   Ο χώρος που προτείνουµε είναι στο Καπνικό σταθµό προς τον υφιστάµενο ανατολικά 
δρόµο.» 
 
3. Αποσπάσµατα  του προτεινόµενου  σχεδίου πόλης. 
 
4. Την  εισήγηση του υπαλλήλου του τµήµατος Σχεδίου Πόλης του ∆ήµου Καρδίτσας κου 
Σπύρου Κουτσάφτη η οποία έχει ως εξής: 
   «Με την 235/6-7-2010 απόφαση του το ∆ηµοτικό Συµβούλιο είχε κάνει δεκτή την 

ένσταση ιδιωτών για την αντιµετάθεση της θέσης του Βρεφονηπιακού Σταθµού και του 
Ναού που προβλεπότανε σε διαφοροποιηµένη θέση. 
     Με την ένσταση της Εκκλησιαστικής Επιτροπής Αγίου Μηνά ζητείται η µεταφορά της 
προβλεπόµενης θέσης του Ναού σε µέρος των εγκαταστάσεων του Καπνικού 
(βορειοδυτικά σε σχέση µε την προηγουµένως εγκριθείσα θέση). 
    Από τον µελετητή προτείνεται η αποδοχή της ένστασης και η απόδοση χώρου στο 
προβλεπόµενο Συνοικιακό Κέντρο εµβαδού 1073 τ.µ στο Ο.Τ 980 µε την απόδοση του 
980α µέρους του τετραγώνου, παράλληλα στον χώρο που προβλεπόταν ο Ναός 
τοποθετείται ∆ηµοτικό Σχολείο όπως υπήρχε πρόβλεψη από το γενικό πολεοδοµικό 
Σχέδιο. Ζητείται επίσης να ισχύσει µέγιστο ύψος 15 µ. για την ανέγερση του Ναού. 
     Η υπηρεσία συµφωνεί µε τις προτάσεις του µελετητή. 
     Η επιτροπή  σχεδίου µε την παρουσία τον κ. Σουφλάκου, Ζώη, Τάντου, Φαλάρα και 
Φαφούλα οµόφων συµφώνησε µε τις προτάσεις του µελετητή.» 
       

 5.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής όπως αυτές 
καταγράφηκαν στα πρακτικά της συνεδρίασης. 
 

 

                                                  Οµόφωνα εισηγείται 
 

 
        Προτείνει την αποδοχή της  ένστασης  της Εκκλησιαστικής Επιτροπής Αγίου Μηνά 
Καρδίτσας και γνωµοδοτεί υπέρ της προτεινόµενης από τον µελετητή  απόδοσης χώρου 
στο προβλεπόµενο Συνοικιακό Κέντρο εµβαδού 1073 τ.µ στο Ο.Τ 980 µε την απόδοση 
του 980α µέρους του τετραγώνου. 
    Επίσης προτείνει στον χώρο που προβλεπόταν ο Ναός να προβλεφθεί η τοποθέτηση  
∆ηµοτικού Σχολείου  όπως υπήρχε πρόνοια  από το γενικό πολεοδοµικό Σχέδιο. 
    Καθώς επίσης να ισχύσει µέγιστο ύψος 15 µ. για την ανέγερση του Ναού. 
Η επιτροπή εκτίµησε ότι οι παραπάνω ρυθµίσεις θα βοηθήσουν στην καλύτερη οργάνωση 
των προβλεπόµενων λειτουργιών της περιοχής. 



Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό  5 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

   

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

   

   

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 
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