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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 70

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 17η του µήνα Μαΐου 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. 70/2011
Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτής στις 13/5/2011.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Απόσπασµα από το υπ’αριθµ.
5/13-5-2011
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 δωρεάν παραχώρηση στη ∆ΕΗ τµήµατος
∆ηµοτικής Έκτασης προς χρήση για εγκατάσταση Υ/Σ στον κοινόχρηστο χώρο στο ΟΤ 836
(περιοχή Φαναρίου).
Στην Καρδίτσα σήµερα την 13η του µηνός Μαϊου του έτους 2011, ηµέρα της εβδοµάδος
Παρασκευή και ώρα 11.00, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθµ. 4198/6-52011 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) Γεννάδιος Ιωάννης

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
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 µετά από συζήτηση σχετικά µε εισήγηση προς το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο για δωρεάν παραχώρηση στη ∆ΕΗ τµήµατος ∆ηµοτικής Έκτασης προς χρήση
για εγκατάσταση Υ/Σ στον κοινόχρηστο χώρο στο ΟΤ 836 (περιοχή Φαναρίου) και αφού
έλαβε υπόψη:
1.Την υπ' αριθµ. Πρωτ. 680/19-4-2010 αίτηση της ∆ΕΗ η οποία έχει ως εξής:
“Παρακαλούµε, όπως µας παραχωρήσετε χώρο για την εγκατάσταση ενός (1) Υποσταθµού
(Υ/Σ) compact, απαραίτητου για την ηλεκτροδότηση του Βρεφονηπιακού Σταθµού µε Νο
7 παροχή, στην περιοχή Αγ. ∆ηµητρίου.
Οι διαστάσεις του υπόψη Υ/Σ είναι οι εξής:
1.Μέγιστο ύψος πάνω από την επιφάνεια του εδάφους:1,70 m.
2.Μέγιστο συνολικό ύψος:2,50 m.
3.Μέγιστο εµβαδόν κατόψεως:6 m2.
4.Μέγιστο αναγκαίο εµβαδόν υπεδάφους για την γείωση του Υ/Σ 9mΧ9m.
Περιµένουµε και είµαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συµπληρωµατική πληροφορία
ή διευκρίνηση.”
2.Την εισήγηση της υπαλλήλου του ∆ήµου Καρδίτσας κας Αναστασίου Χρυσάνθης η οποία
έχει ως εξής:
'Κατόπιν σχετικής αιτήσεως της ∆ΕΗ µε αριθµ. Πρωτ. 680/19-04-2010 µε την οποία ζητά,
να της παραχωρηθεί τµήµα δηµοτικής έκτασης όπου θα εγκαταστήσει έναν (1) υποσταθµό
τύπου compact µε Νο 7 παροχή, ο οποίος σύµφωνα µε την ∆ΕΗ κρίνεται απαραίτητος για
την ηλεκτροδότηση του νεοαναγειρόµενου βρεφονηπιακού σταθµού στο ΟΤ 836.
Νότια του βρεφονηπιακού σταθµού βρίσκεται το ΟΤ 836 χαρακτηρισµένο από το σχέδιο
πόλεως ως κοινόχρηστος χώρος.
Στον παραπάνω Κ.Χ. θα µπορούσε να παραχωρηθεί στη ∆ΕΗ προς χρήση ένα τµήµα και
στην θέση όπως φαίνεται στο απόσπασµα του σχεδίου πόλεως.
Να τονισθεί ότι η ∆ΕΗ πρέπει να µεριµνήσει για τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις
που απορρέουν από την ισχύουσα νοµοθεσία για την παραπάνω κατασκευή.”
3.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Οµόφωνα εισηγείται
Την δωρεάν παραχώρηση χώρου στη ∆ΕΗ στο ΟΤ 836 µε την προϋπόθεση ότι η
εγκατάσταση του σταθµού θα γίνει σε σηµείο που θα υποδειχθεί από τον ∆ήµο Καρδίτσας
και µε την σύµφωνη γνώµη της υπηρεσίας.
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 70
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές
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