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ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 18η του µήνα Απριλίου 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. 63/2011 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 13/4/2011.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Απόσπασµα από το υπ’αριθµ.
4/13-4-2011
Πρακτικό Συνεδριάσεως της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΛΩΛΟΥ ΚΑΙΤΗ
ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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ΘΕΜΑ
Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σχετικά µε καθορισµό τιµής µονάδας αποζηµίωσης λόγω
ρυµοτοµίας (Ντανοβασίλης Κωνσταντίνος).

Στην Καρδίτσα σήµερα την 13η του µηνός Απριλίου του έτους 2011, ηµέρα της εβδοµάδος
Τετάρτη και ώρα 11.00, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθµ. 3179/7-42011 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
1) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Τσαντήλας Βασίλειος, 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) Γεννάδιος Ιωάννης, Τακτικό Μέλος
8) Γιοβάνης Γεώργιος, Τακτικό Μέλος

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
καθορισµό τιµής µονάδας αποζηµίωσης λόγω ρυµοτοµίας (Ντανοβασίλης Κωνσταντίνος)
και αφού έλαβε υπόψη:
1.Την εισήγηση του υπαλλήλου του ∆ήµου Καρδίτσας κ. Ζαρακότα Γεώργιου η οποία έχει
ως εξής:
“Έχοντας υπόψη την 1/2008 Πράξη Εφαρµογής στην περιοχή επέκτασης Καµινάδων, το
πρακτικό της επιτροπής προσδιορισµού αξίας ακινήτων του Π.∆. 5/86 µε το οποίο
καθορίστηκε η τιµή των 84,00 €/µ2 για τον υπολογισµό των εισφορών σε χρήµα στην
περιοχή αυτή, και την έκθεση εκτίµησης της επιτροπής του αρ. 186 παρ. 5 του Ν.
3463/2006 (∆.Κ.Κ.) µε την οποία εκτιµήθηκε ότι η αξία για την αποζηµίωση 55,63 τετρ.
Μέτρων της ιδιοκτησίας του ΝΤΑΝΟΒΑΣΙΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΦΩΤ. λόγω της
αφαίρεσης επιπλέον εισφοράς σε γη, ανέρχεται στο ποσού των 85,00 ευρώ ανά
τετραγωνικό µέτρο.
Παρακαλούµε
όπως εισηγηθείτε προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την τιµή µονάδας αποζηµίωσης, καθώς και
την καταβολή της, στον ΝΤΑΝΟΒΑΣΙΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΦΩΤ.
Σηµειώνεται ότι µε την 133/21-02-2011 κατάσταση βεβαίωσης εισφορών, βεβαιώθηκε
στο Ταµείο του ∆ήµου το ποσό των 3801,84 € που αφορούσε την υποχρέωση της
εισφοράς σε χρήµα της ιδιοκτησίας του ΝΤΑΝΟΒΑΣΙΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΦΩΤ.”
2.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Οµόφωνα εισηγείται
1.Τον καθορισµό τιµής µονάδος αποζηµίωσης στο ποσό των 84,00 € στην περιοχή
επέκτασης Καµινάδων.
2.Την αποζηµίωση του Ντανοβασίλη Κωνσταντίνου του Φωτ. µε το ποσό 4672,92 €
ιδιοκτήτη έκτασης εµβαδού 55,63 τ.µ. που βρίσκεται στην περιοχή επέκτασης θύλακας
Ζαχαριώτες, ήτοι:
84,00 € Χ 55,63 τ.µ.= 4672,92 €.
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 63
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
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