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ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 28η του µήνα Μαρτίου 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. 41/2011 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 22/3/2011.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Απόσπασµα από το υπ’αριθµ.
3/22-3-2011
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
Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σχετικά µε εξέταση ένστασης κατά της υπ’ αριθµ.
180/2005 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τροποποίηση σχεδίου πόλης στο ΟΤ 857
περιοχής Φαναρίου (Λαζινού Ευαγγελία)

Στην Καρδίτσα σήµερα την 22η του µηνός Μαρτίου του έτους 2011, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη
και ώρα 10.00, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθµ. 2522/18-3-2011
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
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) Γεννάδιος Ιωάννης, Τακτικό Μέλος
8) Γιοβάνης Γεώργιος, Τακτικό Μέλος
9) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών,
παρόντες ήταν οι 9), 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
εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σχετικά µε ένσταση κατά της υπ' αριθµ. 180/2005
απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τροποποίηση σχεδίου πόλης στο ΟΤ 857
περιοχής Φαναρίου (Λαζινού Ευαγγελία) και αφού έλαβε υπόψη:
1.Την υπ' αριθµ. 180/2010 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που αφορά τροποποίηση
σχεδίου πόλης στο ΟΤ Γ857.
2.Την παρουσίαση του θέµατος από τον υπάλληλο του ∆ήµου Καρδίτσας κ. Ανυφαντή
Βάϊο η οποία έχει ως εξής:
“Η σχετική ένσταση αφορά στην απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου 180/05 για
τροποποίηση του εγκεκριµένου σχεδίου πόλης Καρδίτσας στο ΟΤ 857, και διαφωνεί µε
την τροποποίηση αυτή, χωρίς να επικαλείται το λόγο για τη διαφωνία. Μεσολάβησε
Επιτροπή Σχεδίου της 15-3-07 η οποία γνωµοδότησε υπέρ της απόρριψης της ένστασης
Λαζινού. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την απόφασή του 407/30-8-07 ανέβαλε τη συζήτηση
του θέµατος προκειµένου να προσκοµίσει η ενισταµένη στοιχεία.
Η ενισταµένη µε την από 3-9-07 αίτησή της προσκοµίζει το συµβόλαιο 15531/22-705/Κων.Μπαλτά (&σχετικό τοπογραφικό διάγραµµα) µε το οποίο η Λαζινού Ευαγγελή
µεταβίβασε από την ιδικτησία της µε γονική παροχή 734.37 µ2 στη Λάππα Χριστίνα µε
πρόσωπο στον Κοινόχρηστο Χώρο Στάθµευσης που εµπίπτει στη ζώνη της τροποποίησης.”
3.Την από 14-3-2006 ένσταση της κ. Λαζινού Ευαγγελίας η οποία έχει ως εξής:

“Σας ενηµερώνω ότι δεν δέχοµαι την προτεινόµενη τροποποίηση σχεδίου πόλης, που
αφορά και την ιδιοκτησία µου στο ΟΤ 857 της περιοχής ΦΑΝΑΡΙΟΥ )01-50-10) σύµφωνα
µε την 180/2005 απόφαση του ∆.Σ.”
4.Το επισυναπτόµενο τοπογραφικό διάγραµµα.
5.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Οµόφωνα εισηγείται
Την αποδοχή της ένστασης της κας Λαζινού Ευαγγελίας και την παραµονή του
εγκεκριµένου σχεδίου ως έχει, µη αποδεχόµενη τον ισχυρισµό της αναγκαιότητας της
τροποποίησης, λόγω µη τεκµηρίωσης πολεοδοµικών λόγων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Στη συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος δεν συµµετείχαν οι κ.κ. Γεννάδιος
και Τσαντήλας λόγω αποχώρησής τους από τη συνεδρίαση.
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 41
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
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