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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. 30/2011 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
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ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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ΘΕΜΑ
Επικαιροποίηση της υπ΄αριθµ.484/2003 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που αφορά
τροποποίηση του σχεδίου πόλης στα ΟΤ 874-876 (Κολοβός Γεώργιος-Γιαννούλα)
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
επικαιροποίηση της υπ΄αριθµ.484/2003 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που αφορά
τροποποίηση του σχεδίου πόλης στα ΟΤ 874-876 (Κολοβός Γεώργιος-Γιαννούλα)
και αφού έλαβε υπόψη:
1.Την µε αριθµ. 484/2003 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καρδίτσας
σχετικά µε «τροποποίηση του σχεδίου πόλης στα Ο.Τ 874 και 876(Κολοβός Γεώργιος &
Γιαννούλα)».
2.Την µε αριθµ.πρωτ. 1889/25-10-2010 αίτηση του Κολοβού Ευάγγελου η οποία έχει ως
εξής:
«Παρακαλώ να µε ενηµερώσετε το συντοµότερο σε πιο στάδιο βρίσκεται η υπόθεση που
εκκρεµεί για το οικοδ. Τετράγωνο 874 και 876 καθώς χρειάζοµαι το συντοµότερο ακριβείς
συντεταγµένες και ακριβοί στοιχεία αφού υποχρεούµαι να τα παρουσιάσω στην εφορία
Καρδίτσας για να προβούµε σε κληρονοµική µεταβίβαση λόγω θανάτου του κατόχου
Κολοβού Γεώργιου και κάθε ανακρίβεια στοιχείων απαιτεί µεταβολή και κατά συνέπεια
πρόστιµα» καθώς και την µε αριθµ.πρωτ.2279/14-12-2010 αίτηση του παραπάνω δηµότη
η οποία έχει ως εξής:
«Μετά από την ενηµέρωση που είχαµε από την Υπηρεσία σας (έγγραφο υπ΄αρ.1889/2510-10) για το θέµα της τροποποίησης του σχεδίου στα Ο.Τ Γ 874 κσι Γ876, παρακαλώ
προωθείστε το ταχύτερο δυνατό την επικαιροποίησή της στο ∆ηµοτικό Συµβούλιλο του
∆ήµου καθώς εκκρεµεί αποδοχή κληρονοµιάς, η καθυστέρηση της οποίας θα µας
επιβαρύνει οικονοµικά.»
3.Την απάντηση του Τµήµατος Σχεδίου Πόλης στην παραπάνω αίτηση µε την οποία
γνωστοποιεί στον κ. Κολοβό Ευάγγελο ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο δεν έχει πάρει την
σχετική απόφαση για επικαιροποίηση.
4.Τοπογραφικό διάγραµµα του ιδιώτη µηχανικού Αντωνίου Αχιλλέα.
5. Την εισήγηση του υπαλλήλου του τµήµατος Σχεδίου Πόλης του ∆ήµου Καρδίτσας κου
Ανυφαντή Βάιου η οποία έχει ως εξής:
Η παραπάνω απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καρδίτσας αφορούσε τροποποίηση
του σχεδίου πόλης στα ΟΤ 874 και 876 της περιοχής Φαναρίου. Η απόφαση αυτή
δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα στους ενδιαφεροµένους
και δεν υποβλήθηκε
ένσταση κατ΄αυτής.
Επειδή όµως δεν υπήρξε άµεση ανταπόκριση από την πλευρά των αιτούντων για
συµπλήρωση του φακέλου µε κατάθεση υπογραµµένου από µηχανικό τοπογραφικού και
και κάποιων άλλων στοιχείων που τους ζητήθηκαν από την υπηρεσία, η υπόθεση πάγωσε
µέχρι πρόσφατα που εκδηλώθηκε εκ νέου το ενδιαφέρον απ΄αυτούς. Τα στοιχεία που
ζητούνταν παρασχέθηκαν και ο φάκελος είναι έτοιµος για αποστολή στο ΣΧΟΠ
Όµως λόγω παρέλευσης τριετίας από την προηγούµενη απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Καρδίτσας, απαιτείται επικαιροποίησή της
5.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής όπως αυτές
καταγράφηκαν στα πρακτικά της συνεδρίασης.

Οµόφωνα εισηγείται

Την επικαιροποίηση της υπ΄αριθµ. 484/2003 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
που αφορά τροποποίηση του σχεδίου πόλης στα ΟΤ 874-876 σύµφωνα µε το λεκτικό της
παραπάνω απόφασης

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 30
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
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ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές
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