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ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 17η του µήνα Νοεµβρίου 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. 151/2011 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής την 16/11/2011.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Απόσπασµα από το υπ’αριθµ.
12/16-11-2011
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
Εξέταση ένστασης κατά της 91/2011 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που αφορά “εξέταση
ένστασης της εκκλησιαστικής επιτροπής Αγ. Μηνά για τη θέση Ναού στη µελέτη θυλάκων Αγ.
Μηνά”.

Στην Καρδίτσα σήµερα την 16η του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, ηµέρα της εβδοµάδος
Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ., στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθµ.
17547/11-11-2011 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) Κατσιαβάρας Θωµάς, Τακτικό Μέλος

2) Μπουραζάνης Αθανάσιος, Τακτικό Μέλος

2) Γεννάδιος Ιωάννης, Τακτικό Μέλος

3) Τσιούκης Λάµπρος, Τακτικό Μέλος
4) Αγραφιώτου Ελένη, Τακτικό Μέλος
5) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος

αν και κλήθηκαν νόµιµα

6) Γιοβάνης Γεώργιος, Τακτικό Μέλος
7) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος
8) Μακροστέργιος Αθανάσιος, Αναπλ. Μέλος

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών,
παρόντα ήταν τα 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 εξέταση
ένστασης κατά της 91/2011 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που αφορά “εξέταση
ένστασης της εκκλησιαστικής επιτροπής Αγ. Μηνά για τη θέση Ναού στη µελέτη θυλάκων
Αγ. Μηνα” και αφού έλαβε υπόψη:
1.Την υπ' αριθµ. 91/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
2.Την υπ'αριθµ. Πρωτ. 660/24-3-2011 ένσταση του κ. Ζαχοκώστα Κωνσταντίνου η οποία
έχει ως εξής:
“Ενίσταµαι κατά της απόφασης 91/2011 για τους παρακάτω λόγους:1) Ο Κ.Σ.Ε.
Καρδίτσας είναι η µοναδική υπηρεσία που παρέµεινε στον καπνό αφού οι αντίστοιχες του
Αγρινίο, Ξάνθης, Θεσσαλονίκης, Κοζάνης και Κατερίνης έχουν κλείσει και η παροχή
βοήθειας στους καπνοπαραγωγούς όλης της χώρας γίνεται από τον Κ.Σ.Ε Καρδίτσας 2)
Παράγει καπνικό σπόρο ο µοναδικός πιστοποιηµένος στην Ευρώπη και λεκάνη της
µεσογείου. Το ΕΘΙΑΓΕ, εισπράτει κάθε χρόνο 600.000 € καθαρά από Τουρκία (20 χιλ. €)
από την Τουρκία 3) Ο ∆ήµος Καρδίτσας θα καλεστεί να πληρώσει αποζηµιώσεις πολλές
χιλιάδες ευρώ για τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις, στο δε µέρος όπου αποφασίστηκε να
γίνει ο ιερός ναός βρίσκεται θερµοκήπιο που ανήκει στην οµάδα καπνοπαραγωγών
Καρδίτσας που απαριθµεί πάνω από 1000 µέλη το δε κόστος εγκατάστασης είναι πάνω
από 15.000 € (5 εκατοµ. ∆ρχ. ξόδεψε το 2000).4) Ο Κ.Σ.Ε. Καρδίτσας τα τελευταία 5
χρόνια ασχολείται µε πειράµατα και δοκιµαστικές καλλιέργειες του φυτού στέβια που
θεωρείται το γλυκαντικό της επόµενης χιλιετίας όχι τόσο για τη γλυκαντική του ικανότητα
(300 φορές γλυκύτερο της ζάχαρης) όσο για τις µηδενικές θερµιδικές ικανότητες και τις
ευεργετικές επιδράσεις στον ανθρώπινο οργανισµό. Σε βάθος 50ετίας θεωρείται η
µοναδική εναλλακτική καλλιέργεια ακόµα για τις πιο προσοδοφόρες καλλιέργειες. Η
τεχνογνωσία του Κ. Σταθµού είναι τεράστια και µοναδική στην Ευρώπη.Ο Καπνικός
Σταθµός Έρευνας Καρδίτσας (Ζαχοκώστας- Χαραλάµπου) θεωρείται ο καλλίτερος αφού
έχουµε µεγαλύτερες και καθαρότερες περιεκτικότητες των δύο γλυκαντικών ουσιών. 5)Με
την κατάργησή του στερείτε την Καρδίτσα από πολλές θέσεις εργασίας, η µοναδική
υπηρεσία που απέµεινε και αποτελεί την ελπίδα τόσων εργατών που τα τελευταία χρόνια
έµειναν χωρίς εργασία”.
3.Την γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου Καρδίτσας κ. Καλιά Χρήστου η
οποία έχει ως εξής:
“Τέθηκε υπόψη µου µε το ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας αντίγραφο της εν θέµατι
ένστασης, για την οποία εκθέτω τα εξής:
1)Η επίµαχη ένσταση ασκήθηκε από εργαζόµενο του Καπνικού Σταθµού, ο οποίος
δεν είναι ιδιοκτήτης της έκτασης που θίγεται από την επέκταση του σχεδίου πόλης στην
περιοχή αυτή. Ένσταση δικαιούνταν να ασκήσει µόνο το όργανο διοίκησης και νόµιµης
εκπροσώπησης του νοµικού προσ'ώπου, στην κυριότητα του οποίου ανήκει η θιγόµενη
έκταση.
Εποµένως η εν θέµατι ένσταση υποβλήθηκε από πρόσωπο που στερείται έννοµου
συµφέροντος για την άσκησή της.
Την ανωτέρω άποψή µου την εξέφρασα προφορικά όταν µου υποβλήθηκε από τη
∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας του ∆ήµου Καρδίτσας προφορικό ερώτηµα για την αντιµετώπιση
της ένστασης, προτείνοντας στην εν λόγω Υπηρεσία να τη θέσει στο αρχείο ως ασκηθείσα
από µη δικαιούµενο πρόσωπο.

2)Από το κείµενο της ένστασης προκύπτει ότι δεν περιέχεται ούτε ένας
πολεοδοµικός λόγος που να αντικρούει την προτεινόµενη πολεοδοµική ρύθµιση. Οι λόγοι
που επικαλείται ο ενιστάµενος συναρτώνται µε δήθεν οικονοµική ζηµία που θα υποστεί ο
Καπνικός Σταθµός από την υλοποίηση του σχεδίου πόλης στην περιοχή αυτή. Η όποια
όµως οικονοµική ζηµία θα καλυφθεί στα πλαίσια την καταβολής της νόµιµης
αποζηµίωσης, προεκιµένου να συντελεσθεί η προβλεπόµενη πολεοδοµική απαλλοτρίωση.
3)Επειδή πλέον µε πρωτοβουλία της αρµόδιας υπηρεσίας (∆/νση Πολεοδοµίας) έχει
δροµολογηθεί η διαδικασία εξέτασης της ένστασης από τα αρµόδια όργανα του ∆ήµου
Καρδίτσας (Επιτροπή ποιότητας Ζωής και ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καρδίτσας) προτείνω να
εξετασθεί η ένσταση από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και να γνωµοδοτήσετε υπέρ της
απόρριψής της από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο”.
4.Την εισήγηση του Τµήµατος Σχεδίου πόλης η οποία έχει ως εξής:
“Έχοντας υπ' όψη την διαδικασία των εργασιών της “Μελέτης επέκτασης και πράξης
εφαρµογής θύλακα Αγίου Μηνά ∆ήµου Καρδίτσας” και την ένσταση που υποβλήθηκε κατά
της 91/2011 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την εγκατάσταση Ιερού Ναού
στον χώρο του “Καπνικού” ενηµερώνουµε για το “παράδοξο” της ένστασης η οποία
υποβάλλεται από εργαζόµενο και όχι από υπηρεσιακό φορέα, παρότι ζητήθηκε από την
υπηρεσία µας και η µη ύπαρξη “έννοµου συµφέροντος” ιδιοκτήτου καθιστά προβληµατική
την εξέταση της υποβληθείσας ένστασης.
Οι αιτιάσεις περί άµεσης κατάργησης του Καπνικού Σταθµού δεν ευσταθούν καθώς δεν
προβλέπεται κάτι τέτοιο στη µελέτη. Η βαθµιαία αποµάκρυνσή του εφόσον τα ζητήµατα
των αποζηµιώσεων λήξουν είναι θέµα που ξεπερνά τα όρια µίας πολεοδοµικής µελέτης και
βεβαίως είχε κριθεί από τον µη χαρακτηρισµό του χώρου (ως Καπνικού Σταθµού) κατά τη
διάρκεια εκπόνησης του γενικού πολεοδοµικού σχεδίου Καρδίτσας- Καρδιτσοµαγούλας,
του οποίου τις χρήσεις απεικονίζει ο µελετητής στην πρότασή του εξειδικεύοντας τοπικά.
Ούτως ή άλλως όταν προχωρούν οι πολεοδοµήσεις περιοχών πολλές χρήσεις
προσαρµόζουν τις δραστηριότητές τους είτε αναζητώντας προσφορότερη θέση
εγκατάστασης σταδιακά, είτε µε µετατροπή των δραστηριοτήτων τους κατά τα σύγχρονα
πρότυπα διοίκησης.
Η υπηρεσία προτείνει την απόρριψη της ένστασης, ως αδοκίµως υποβληθείσα, θεωρώντας
ότι η χωροθέτηση του Ιερού Ναού εµβαδού 1073 τ.µ. δεν απειλεί τις δραστηριότητες του
Καπνικού, καθώς έτσι ή αλλιώς η εγκατάσταση του Ναού θα γίνει µετά την έγκριση του
σχεδίου, αλλά και µετά την κύρωση της Πράξης Εφαρµογής, οπότε η εντεταλµένη
διοίκηση του Σταθµού (που δεν έκανε ένσταση) θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για
την διευθέτηση των θεµάτων που την αφορούν”.
5.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Οµόφωνα εισηγείται
Απορρίπτει την ένσταση του κ. Ζαχοκώστα Κων/νου σύµφωνα µε το σκεπτικό της
παρούσας και εµµένει στην 91/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σύµφωνα µε
την οποία το ∆ηµοτικό Συµβούλιο γνωµοδοτεί υπέρ της ένστασης της Εκκλησιαστικής
Επιτροπής Αγίου Μηνά Καρδίτσας και υπέρ της προτεινόµενης από τον µελετητή
απόδοσης χώρου στο προβλεπόµενο Συνοικιακό Κέντρο εµβαδού 1073 τ.µ στο Ο.Τ 980
µε την απόδοση του 980α µέρους του τετραγώνου.
Επίσης προτείνει στον χώρο που προβλεπόταν ο Ναός να προβλεφθεί η τοποθέτηση
∆ηµοτικού Σχολείου όπως υπήρχε πρόνοια από το γενικό πολεοδοµικό Σχέδιο καθώς
επίσης να ισχύσει µέγιστο ύψος 15 µ. για την ανέγερση του Ναού.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εκτίµησε ότι οι παραπάνω ρυθµίσεις θα βοηθήσουν στην
καλύτερη οργάνωση των προβλεπόµενων λειτουργιών της περιοχής.
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 151
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

