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ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 29η 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. 38/2011 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
Καταβολή αποζηµίωσης επικειµένων λόγω ρυµοτοµίας (Κλήµος Μάρκος)

Στην Καρδίτσα σήµερα την 22η του µηνός Μαρτίου του έτους 2011, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη
και ώρα 12.00, 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 καταβολή αποζηµίωσης επικειµένων
λόγω ρυµοτοµίας (Κλήµος Μάρκος) και αφού έλαβε υπόψη:
1.Την εισήγηση του υπαλλήλου του ∆ήµου Καρδίτσας κ. Ζαρακότα Γεώργιου η οποία έχει
ως εξής:
“Σύµφωνα µε την ορθή επανάληψη της υπ' αριθµ. 154 Πράξη Εκτίµησης, της Επιτροπής
Εκτίµησης Επικειµένων του Π.∆. 5/86 η οποία συγκροτήθηκε µε την 5520/17-10-2008
απόφαση Νοµάρχη, η αξία των επικειµένων λόγω ρυµοτοµίας, της ιδιοκτησίας 04.44.004
στο Ο.Τ. Γ 1345, στην περιοχή επέκτασης του θύλακα Ζαχαριώτες, µε φερόµενο
ιδιοκτήτη τον ΚΛΗΜΟ ΜΑΡΚΟ του ΑΘΑΝ. (100%) ανέρχεται στο ποσό των 6292,50 €
Με την 2/2008 Πράξη Εφαρµογής τµήµα της αρχικής ιδιοκτησίας του ΚΛΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΥ
περιέρχεται στο τελικό οικόπεδο 09 του Ο.Τ. Γ 1345 ιδιοκτησία ΚΟΥΚΛΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ του
ΓΕΩΡ. ο οποίος µε την αρ. Πρωτ. 543/08-03-2011 αίτησή του, ζητά από το ∆ήµο
Καρδίτσας να καταβληθεί το ποσό των 62922,50 € στον ΚΛΗΜΟ ΜΑΡΚΟ του ΑΘΑΝ. Έτσι
ώστε να γίνει η τακτοποίηση των οικοπέδων που προβλέπεται από την πράξη εφαρµογής.
Παρακαλούµε όπως εισηγηθείτε προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την καταβολή αποζηµίωσης
λόγω επικειµένων του ποσού των 6292,50 € στον ΚΛΗΜΟ ΜΑΡΚΟ του ΑΘΑΝ.
Σηµειώνεται, ότι έχει βεβαιωθεί στο Ταµείο του ∆ήµου, τόσο η εισφορά σε χρήµα του
ΚΟΥΚΛΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ η οποία ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 28243,80 €, όσο και του
ΚΛΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΥ η οποία ανέρχεται στο ποσό των 5713,02 €. ”
2.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής όπως αυτές
καταγράφηκαν στα πρακτικά της συνεδρίασης.
Οµόφωνα εισηγείται
Την καταβολή αποζηµίωσης επικειµένων λόγω ρυµοτοµίας ποσού 6292,50 € στον κ.
Κλήµο Μάρκο του Αθανασίου σύµφωνα και µε την εισήγηση της υπηρεσίας.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 38
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
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