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ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 3η του µήνα Αυγούστου 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. 107/2011 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής την 1/8/2011.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Απόσπασµα από το υπ’αριθµ.
9/1-8-2011
Πρακτικό Συνεδριάσεως της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Οι µάρτυρες
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΘΕΜΑ
Άρση της ασυµφωνίας που υπάρχει στο σχέδιο πόλεως στο Ο.Τ. 195, 196 και 199 στην οδό
Βενιζέλου µετά από αίτηση της κας Στάµου Γεωργίας.

Στην Καρδίτσα σήµερα την 1η του µηνός Αυγούστου του έτους 2011, ηµέρα της εβδοµάδος
∆ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ., στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθµ. 10793/287-2011 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) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος

2) Μπουραζάνης Αθανάσιος, Τακτικό Μέλος

2) Κατσιαβάρας Θωµάς, Τακτικό Μέλος

3) Τσιούκης Λάµπρος, Τακτικό Μέλος

3) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος

4) Αγραφιώτου Ελένη, Τακτικό Μέλος
5) Γεννάδιος Ιωάννης, Τακτικό Μέλος

αν και κλήθηκαν νόµιµα

6) Γιοβάνης Γεώργιος, Τακτικό Μέλος

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών,
παρόντες ήταν οι 6), 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 άρση
της ασυµφωνίας που υπάρχει στο σχέδιο πόλεως στο Ο.Τ. 195, 196 και 199 στην οδό
Βενιζέλου µετά από αίτηση της κας Στάµου Γεωργίας και αφού έλαβε υπόψη:
1.Την υπ' αριθµ. 1388/13-7-2011 αίτηση της κας Στάµου Γεωργίας η οποία έχει ως εξής:
“Έχω την τιµή να σας παρακαλέσω να άρετε την ασυµφωνία που υπάρχει στο σχέδιο
πόλεως στα Ο.Τ. 195, 196 και 199 στην οδό Βενιζέλου όπου ρυµοτοµείται η νοµίµως
υφιστάµενη τετραόροφη οικοδοµή µας µε (αρ. Άδειας 1058/83) διότι δηµιουργεί
πρόβληµα νοµιµότητας στην οικοδοµή µας.”
2.Την εισήγηση του υπαλλήλου του ∆ήµου Καρδίτσας κ. Χατζή ∆ηµήτριου η οποία έχει ως
εξής:
“Με αίτησή της η κα Γεωργία Στάµου ζητά την άρση ασυµφωνίας µεταξύ του
εγκεκριµένου σχεδίου και του υλοποιηµένου που υφίσταται στην οδό Ελ. Βενιζέλου στα
Ο.Τ. 195, 196, 199.
Όπως φαίνεται στην αποτύπωση της Μηχ/κού Ηλιάνας Ζάχου, στο τοπογραφικό
διάγραµµα του εγκεκριµµένου σχεδίου, και µετά από αυτοψία υπαλλήλου µας
διαπιστώθηκε ότι το σχέδιο πόλεως ρυµοτοµεί νόµιµες οικοδοµές µε άδεια των κ.κ. Αθ.
Σταµάτη και Γεωργίας Στάµου, χωρίς να συντρέχει λόγος.
Οι οικοδοµές των κ.κ. Αθ. Σταµάτη και Γεωργ. Στάµου είναι τριόροφη και τετραόροφη και
η ρυµοτόµησή τους δηµιουργεί πρόβληµα νοµιµότητας, στατικής επάρκειας και
οικονοµικό στο ∆ήµο για τις εν λόγω οικοδοµές.
Με την άρση της ασυµφωνίας και την µετάθεση της οικοδοµικής γραµµής σε επαφή µε τις
οικοδοµές αποκαθίσταται η νοµιµότητα της οικ. Γραµµής τόσο του σχεδίου όσο και εν τοις
πράγµασι.
Είναι µια νόµιµη διαδικασία που προβλέπεται µε το ∆/γµα 18-10-1925 διότι η ασυµφωνία
δεν προέκυψε από υπαιτιότητα των ιδιοκτητών αλλά της ∆ιοίκησης (Μελετήτρια της
αναθεώρησης του σχεδίου πόλεως ή σε λάθος απόδοσης των αεροφωτογραφιών).
Η άρση της ασυµφωνία δεν δηµιουργεί πρόβληµα αρτιότητας στα απέναντι όµορα
οικόπεδα ούτε ρυµοτοµεί οικοδοµές ή οικόπεδα, δεν επιβαρύνει το ∆ΗΜΟ µε µετατοπίσεις
κρασπεδορείθρων, πεζοδροµίων ή των αγωγών κοινής ωφέλειας ∆ΕΥΑΚ, ∆ΕΗ, ΟΤΕ και η
ωφέλεια είναι και για το ∆ΗΜΟ και για τους ∆ηµότες που ρυµοτοµούνται ή
προσκυρώνουν.
Είναι µια διαδικασία επιβεβληµένη που αίρει µια αδικία αβλεψία του σχεδίου πόλεως.
Εισηγούµαστε την άρση της ασυµφωνίας.”
3.Το από 18.10.1925 ∆ιάταγµα (ΦΕΚ 322 Α').
4.Το επισυναπτόµενο τοπογραφικό διάγραµµα.
5.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Οµόφωνα εισηγείται
Την άρση της ασυµφωνίας µεταξύ του εγκεκριµένου σχεδίου πόλεως και και του
υλοποιηµένου, που υφίσταται στην οδό Ελ. Βενιζέλου και στα ΟΤ 195, 196 και 199 διότι
µε την εφαρµογή του σχεδίου πόλεως ρυµοτοµούνται νόµιµες οικοδοµές (κ.κ. Σταµάτη
και Στάµου).
Η άρση της ασυµφωνίας αποκαθιστά τη νοµιµότητα της οικοδοµικής γραµµής του σχεδίου
πόλεως χωρίς να δηµιουργεί πρόβληµα αρτιότητας στα απέναντι όµορα οικόπεδα ούτε

ρυµοτοµεί οικοδοµές ή οικόπεδα και επίσης, δεν επιβαρύνει το ∆ήµο µε µετατοπίσεις
κραπεδορείθρων, πεζοδροµίων κλπ. σύµφωνα και µε την εισήγηση της υπηρεσίας.
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 107
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
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