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ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 24η 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. 27/2011 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.

Απόσπασµα από το υπ’αριθµ.
2/18-2-2011
Πρακτικό Συνεδριάσεως της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΛΩΛΟΥ ΚΑΙΤΗ
ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΘΕΜΑ
Εξέταση ενστάσεων κατά της υπ' αριθµ. 237/2010 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τη µελέτη
θυλάκων Αγ. Νικολάου- Φαναρίου.

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. 1213/142-2011 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
ενστάσεων κατά της υπ' αριθµ. 237/2010 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τη µελέτη
θυλάκων Αγ. Νικολάου- Φαναρίου και αφού έλαβε υπόψη:
1.Την υπ' αριθµ. 237/2010 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που αφορά τη µελέτη
θυλάκων Αγ. Νικολάου- Φαναρίου.
2.Την από 29-9-2010 ένσταση του κ. Κατσούλη Κωνσταντίνου η οποία έχει ως εξής:
“Με την 237/6-7-2010 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου είχε κάνει δεκτή την ένσταση
ιδιωτών για την µετατόπιση της θέσης πεζοδρόµου από το όριο της Πολεοδοµικής
Μελέτης των θυλάκων Φαναρίου (προς ένταξη περιοχή) µε την επέκταση Φαναρίου (ήδη
εγκεκριµένη) σε διαφοροποιηµένη θέση. ∆ηλαδή επάνω σε ήδη υπάρχοντα δροµίσκο
πλησίον της ιδιοκτησίας Ρέππα, ο οποίος βρίσκεται βορειότερα σε σχέση µε την αρχικά
προσδιορισθείσα θέση. Η αποδοχή της τότε ένστασης (Ρέππα- Κρανά) έγινε µε το
σκεπτικό ότι η απόσταση µεταξύ των δρόµων ήταν µικρή και το σχηµατιζόµενο τετράγωνο
είχε ιδιοκτησίες µε δύο δρόµους (βόρεια και νότια των ορίων τους).
Με την ένσταση του κ. Κατσούλη Κωνσταντίνου ζητείται είτε επαναφορά της αρχικά
προβλεπόµενης θέσης στα σύνορα των δύο περιοχών (αρχική πρόταση µελέτης) είτε σε
περίπτωση που δεν γίνει η πρόταση αυτή αποδεκτή να δηµιουργηθεί κοινόχρηστος χώρος
στο µέσον και βόρεια του ενιαίου τετραγώνου 788 µε παράλληλη µεταφορά ιδιοκτησίας
στο 1414.
Ο µελετητής προτείνει την εφαρµογή της αρχικής πρότασης µε διαχωρισµό των δύο
περιοχών ώστε να υπάρχει σαφήνεια τόσο στους όρους δόµησης, όσο και στη γενικότερη
εφαρµογή του σχεδίου. Η υπηρεσία στην παλαιότερη τοποθέτησή της είχε θέσει ως
προϋπόθεση την συναίνεση των κατοίκων της περιοχής, η οποία όµως λόγω της ένστασης
δεν υπάρχει. Συνεπώς συµφωνεί µε τον µελετητή για επαναφορά της αρχικής πρότασης.
Η επιτροπή σχεδίου προτείνει προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την απόρριψη της ένστασης
και την εµµονή στην 237/2010 απόφασή του καθώς εκτίµησε ότι δεν υπάρχει
διαφοροποίηση των δεδοµένων λόγω της ένστασης.”

3.Την από 6-10-2010 ένσταση του κ. Νικόπουλου Γεράσιµου η οποία έχει ως εξής:
“Με την 237/6-7-2010 απόφασή του το ∆ηµοτικό Συµβούλιο είχε κάνει δεκτή την
ένσταση της ιδιοκτησίας Μπαλατσού για µετατόπιση της οδού µεταξύ της ιδιοκτησίας τους
και της ιδιοκτησίας Νικόπουλου βορειότερα (προς την ιδιοκτησία Νικόπουλου καθώς έθιγε
καίρια σηµεία της ιδιοκτησίας τους).
Με την ένσταση της πλευράς του κ. Νικόπουλου επισηµαίνεται ότι µε την προτεινόµενη
ρύθµιση θίγεται υπέρµετρα η ιδιοκτησία του και ζητάει αναλογική επιβάρυνση των
παροδίων ιδιοκτησιών. Από τον µελετητή προτείνεται η αποδοχή του σκεπτικού της
ένστασης και η ενδιάµεση χάραξη της οδού µε την αναγκαία δέσµευση της µονοδρόµησής
του σας εισόδου της περιοχής.
Η υπηρεσία συµφωνεί µε τις προτάσεις του µελετητή.
Η επιτροπή σχεδίου µε την παρουσία του κ. Σουφλάκου, Ζώη, Τάντου, Φαλάρα και
Φαφούλα οµόφωνα συµφώνησε µε τις προτάσεις του µελετητή τις προτάσεις του οποίου
έκαναν δεκτές και οι παριστάµενες πλευρές των ιδιωτών.”
4.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Α. Οµόφωνα εισηγείται

Την αποδοχή της πρότασης του µελετητή µε την οποία συµφώνησε και η Υπηρεσία και
περιλαµβάνεται στην ένσταση του κ. Κατσούλη Κων/νου για διαχωρισµό των δύο
πολεοδοµικών περιοχών µε τον πεζόδροµο µεταξύ των Ο.Τ. 788 και 1414, δηλαδή την
αρχική πρόταση που αναρτήθηκε και επί της οποίας είχαν κάνει ένσταση οι κ.κ. Κρανάς
και Ρέππας.

Β. Οµόφωνα αναβάλλει
την συζήτηση της ένστασης του κ. Νικόπουλου Γεράσιµου λόγω περαιτέρω ενηµέρωσης
των δηµοτών Αφών Μπαλατσού από την υπηρεσία.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 27
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
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