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ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 21η 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’ αριθ. 29/2011 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’αριθ.
2/18-2-2011
Πρακτικό Συνεδριάσεως της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες
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ΘΕΜΑ
Τροποποίηση σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. 1053 περιοχής Ζαχαριωτών.

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
τροποποίηση σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. 1053 περιοχής Ζαχαριωτών αφού έλαβε υπόψη:
1. Την µε αριθ. Πρωτ. 110/15-01-2008 αίτηση του δηµότη Στεργιόπουλου Παναγιώτη του Λαζ.
2. Την εισήγηση του υπαλλήλου της ∆/νσης Πολεοδοµίας του ∆ήµου Καρδίτσας κ. Β.
Ανυφαντή η οποία έχει ως ακολούθως: Η αίτηση του συνδηµότη µας κ. Στεργιόπουλου
Παναγιώτη του Λαζάρου αφορά στην τροποποίηση του εγκεκριµένου σχεδίου πόλης
Καρδίτσας στο Ο.Τ. 1053 που συνίσταται σε τροποποίηση της εγκεκριµένης Πολεοδοµικής
Μελέτης περιοχής Ζαχαριωτών µε µικρή προέκταση του αδιέξοδου πεζοδρόµου του Ο.Τ. Γ
1053 ώστε να περιλάβει τριγωνικό τµήµα εµβαδού περίπου 0.70 µ2 ( 0.50 µ2 ιδιοκτησίας
Μελισσά – Ντίνου Χαρίκλειας και 0.20 µ2 ιδιοκτησίας του αιτούντος ) για το λόγο ότι
θεωρεί ως αβλεψία της πράξης εφαρµογής ( που εφάρµοσε την Πολεοδοµική Μελέτη
περιοχής Ζαχαριωτών ) να µην περιλάβει στον πεζόδροµο την τριγωνική αυτή έκταση ,
επειδή παραµένει στην ιδιοκτησία Μελισσά στενή λωρίδα που εµποδίζει την πρόσβαση στο
οικόπεδο του αιτούντος.
Πράγµατι η πράξη εφαρµογής εφάρµοσε τον εγκεκριµένο πεζόδροµο του Ο.Τ. 1053 ώστε
να παραµένει από την ιδιοκτησία Μελισσά στενή λωρίδα πλάτους 0,25- 0,35 µ. στο τέρµα
του πεζοδρόµου , η οποία όµως δεν είναι προσκυρωτέα γιατί δεν αποτελεί χωριστή
έκταση αλλά είναι συνενωµένη µε το υπόλοιπο άρτιο οικόπεδο Μελισσά . Αιτιολογείται
από το γεγονός ότι το τέρµα του αδιέξοδου πεζόδροµου πρέπει να είναι ευθύγραµµο
τµήµα κάθετο στα πλάγια όρια του πεζοδρόµου, ενώ τα όρια των ιδιοκτησιών δεν
µπορούν να ταυτίζονται ακριβώς µε αυτή τη γεωµετρική απαίτηση . Η εφαρµογή αυτή της
ρυµοτοµίας είναι νόµιµη γιατί υπάρχει κυρωµένη πράξη εφαρµογής. Η απαιτούµενη
τροποποίηση δε στηρίζεται σε πολεοδοµικό λόγο.
3. Τις διατάξεις του Ν.∆/τος της 17-7-23 (ΦΕΚ 223/Α΄) «Περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π.» όπως
µεταγενέστερα τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ιδίως τα άρθρα 3 και 70 αυτού.
4. Την µε αριθµό 2/98 κυρωµένη πράξη εφαρµογής ρυµοτοµίας του Τµήµατος Σχεδίου
Πόλης της ∆/νσης Πολεοδοµίας του ∆ήµου µας µε την οποία οριστικοποιήθηκε η χάραξη
του πεζόδροµου .
5. Το γεγονός ότι η Πράξη Εφαρµογής είναι οριστική και αµετάκλητη.
6. Την µε αριθµό 454/2009 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του δήµου Καρδίτσας.
7. Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής όπως αυτές
καταγράφηκαν στα πρακτικά της συνεδρίασης.

Οµόφωνα εισηγείται
Την απόρριψη του αιτήµατος του δηµότη Στεργιόπουλου Παναγιώτη του Λαζάρου για
τροποποίηση της Πολεοδοµικής Μελέτης στο Ο.Τ. 1052 .
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 29
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
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ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

