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ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 22η 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. 152/2011 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
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ΘΕΜΑ
Επικαιροποίηση της ισχύος της 38/09 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που αφορά πρόταση
τοπικού ρυµοτοµικού (όροι δόµησης) στην περιοχή ΤΕΙ- ΛΥΚΕΙΩΝ της οδού Τρικάλων.
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
επικαιροποίηση της ισχύος της 38/09 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που αφορά
πρόταση τοπικού ρυµοτοµικού (όροι δόµησης) στην περιοχή ΤΕΙ- ΛΥΚΕΙΩΝ της οδού
Τρικάλων και αφού έλαβε υπόψη:
1.Την υπ' αριθµ. 38/2009 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
2.Το υπ' αριθµ. πρωτ. 1902/13-10-2011 έγγραφο του κ. Γεώργιου Νταλού,
Προϊσταµένου του τµήµατος Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του
παραρτήµατος Καρδίτσας το οποίο έχει ως εξής:
“Αξιότιµοι κύριοι
Σας γνωρίζουµε ότι στα πλαίσια της αναβάθµισης του τµήµατός µας, κατασκευάσαµε το
νέο κτίριο στο οικόπεδο που µας παραχωρήθηκε από το ∆ήµο Καρδίτσας. Όπως γνωρίζετε
το τµήµα µας συγκαταλέγεται στα πλέον δυναµικά της χώρας, µε πρόσφατη θετική
αξιολόγηση από ξένους αξιολογητές, προσφέροντας θψηλό επίπεδο σπουδών, σπουδαίο
ερευνητικό έργο και συνάµα καταξίωση της ίδιας της πόλης πανελλαδικά.Αξιοποιώντας τις
ευρωπαικές πηγές χρηµατοδότησης, καταφέραµε πρόσφατα να εξασφαλίσουµε εξοπλισµό
της τάξεως των 550.000 €, που συντόµως θα παραλάβουµε, χωρίς όµως να επαρκούν οι
διαθέσιµοι χώροι, για την εγκατάστασή του. Πέραν της εγκατάστασης νέων εργαστηρίων,
απαιτείται και αύξηση των αιθουσών διδασκαλ΄λιας. ∆ιαθέσιµες πιστώσεις υπάρχουν και
συνάµα και κτιριακή µελέτη, για την προσθήκη ορόφου εµβαδού τριακοσίων περίπου
τετραγωνικών µέτρων. Προέχει όµως η αύξηση του συντελεστή δόµησης, προκειµένου να
προχωρήσουµε στα επόµενα βήµατα ολοκλήρωσης των κτιριακών εγκαταστάσεων.
Παρακαλούµε λόγω και του επείγοντος, να εισάγετε το αίτηµά µας στην προσεχή σας
συνεδρίαση.”
3.Την παρουσίαση του θέµατος από τον υπάλληλο του τµήµατος σχεδίου πόλης του
∆ήµου Καρδίτσας κ. Κουτσάφτη η οποία έχει ως εξής:
“Η εξυπηρέτηση των αυξηµένων αναγκών όπως παρουσιάζεται από το έγγραφο του ΤΕΙ
Καρδίτσας και της υπόλοιπης εκπαιδευτικής οµάδας που στεγάζεται κατά τα γνωστά στην
υπηρεσία στοιχεία παραµένει και εκτιµούµε ότι κρίνεται απαραίτητη η επικειροποίηση της
προηγούµενης απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 38/09 ώστε εφόσον συγκεντρωθούν
µε φροντίδα των άλλων υπηρεσιών τα απαιτούµενα στοιχεία να διευκολυνθεί η επέκταση
επίγεια ή καθ' ύψος ή σε συνδυασµό της κτιριακής υποδοµής του συγκροτήµατος.”
4.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Οµόφωνα εισηγείται
Την επικαιροποίηση της υπ' αριθµ. 38/2009 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την
οποία γνωµοδοτεί θετικά υπέρ της χορήγησης των όρων δόµησης για το προσδιοριζόµενο
τµήµα ως εξής:
Κάλυψη:50%
∆όµηση: 0,6
Μέγιστο ύψος κτιρίων 11,00 µ
Μέγιστος αριθµός ορόφων 3,
σύµφωνα και µε την εισήγηση της υπηρεσίας.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 152
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
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ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
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