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ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 27η του µήνα ∆εκεµβρίου 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. 175/2011 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής την 20/12/2011.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Απόσπασµα από το υπ’αριθµ.
13/20-12-2011
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
Αίτηση κατά προτεραιότητα ένταξης στο σχέδιο πόλης περιλαµβανοµένης της ιδιοκτησίας στην
εκπονούµενη µελέτη του θύλακα Αγίου Νικολάου αντί στην προς ανάθεση µελέτη του Υπολοίπου
Αγίου Νικολάου.

Στην Καρδίτσα σήµερα την 20η του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2011, ηµέρα της εβδοµάδος
Τρίτη και ώρα 9:30 π.µ., στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθµ. 19902/12-122011 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) Αγραφιώτου Ελένη, Τακτικό Μέλος

2) Μπουραζάνης Αθανάσιος, Τακτικό Μέλος

3) Κατσιαβάρας Θωµάς, Τακτικό Μέλος

3) Τσιούκης Λάµπρος, Τακτικό Μέλος

3) Γεννάδιος Ιωάννης, Τακτικό Μέλος

4) Σούφλα Ουρανία, Αναπληρωµατικό 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 αίτηση
κατά προτεραιότητα ένταξης στο σχέδιο πόλης περιλαµβανοµένης της ιδιοκτησίας στην
εκπονούµενη µελέτη του θύλακα Αγίου Νικολάου αντί στην προς ανάθεση µελέτη του
Υπολοίπου Αγίου Νικολάου και αφού έλαβε υπόψη:
1.Τις υπ' αριθµ. πρωτ. 9024/1994, 4391/2006 και 8608/2007 αιτήσεις της κας Γοργίλη
Γλυκερίας.
2.Το υπ' αριθµ. πρωτ. 1682/29-9-2009 έγγραφο του τότε αντιδηµάρχου Έργων και
Πολεοδοµίας, κ. Σουφλάκου Βασίλειου, το οποίο έχει ως εξής:
“Παρακαλούµε να συµπεριλάβετε στη µελέτη Πολεοδόµησης Θύλακα Αγίου ΝικολάουΦαναρίου- Αγίας Παρασκευής, της οποίας είστε ανάδοχος, την ιδιοκτησία της Γοργίλη
Γλυκερίας, για τους παρακάτω λόγους:
• Η ιδιοκτήτρια είχε ζητήσει προ πολλών χρόνων, και πριν ακόµη από την έναρξη της
µελέτης, την ένταξη της ιδιοκτησίας της, έχει δε και πρόσφατα ανανεώσει το αίτηµά
της.
• Η ιδιοκτησία αυτή βρίσκεται εντός ΓΠΣ και µπορεί να ενταχθεί στην Πολεοδοµική
Μελέτη.
• Η έκτασή της είναι ελάχιστη συγκριτικά µε τη συνολική περιοχή µελέτης σας και
συνεπώς δεν επηρεάζει το συµβατικό αντικείµενο.
• Βρίσκεται σε επαφή µε ενταχθείσα ιδιοκτησία στο ΟΤ 758 χωρίς να µεσολαβεί
δρόµος και εποµένως η ένταξή της αποτελεί τη φυσική προέκταση του ΟΤ 758 και
την οριστικοποίησή του.
• Η µικρή έκταση της ιδιοκτησίας δεν επιτρέπει την απόδοση της εισφοράς της σε γη
για την δηµιουργία κοινοχρήστων ή κοινωφελών χώρων, πράγµα που θα απαιτούσε
ευρύτερη µελέτη της οµόρου περιοχής, αλλά µόνο για δρόµο και εποµένως µπορεί
να αντιµετωπισθεί µε τοπική ρύθµιση.”
3.Την παρουσίαση του θέµατος από τον υπάλληλο του ∆ήµου Καρδίτσας κ. Κουτσάφτη
Σπύρο ο οποίος µεταξύ άλλων ανέφερε:
Με το 1682/29-9-2009 έγγραφο του Αντιδηµάρχου Καρδίτσας ζητήθηκε εκ µέρους του
Αντιδηµάρχου να συµπεριληφθεί η ιδιοκτησία Γοργίλη Γλυκερίας στην εκπονούµενη
µελέτη των Θυλάκων Αγίου Νικολάου- Φαναρίου- Αγίας Παρασκευής που αργότερα
περιλήφθηκε, όπως ήταν εύλογο, στην προκηρυχθείσα µελέτη της περιοχής του
Υπολοίπου Αγίου Νικολάου- Φαναρίου- Αγίας Παρασκευής.
Η έκταση της ιδιοκτησίας σύµφωνα µε την αίτηση είναι 2170 µ2 και η θέση της αποτελεί
συνέχεια οικοδοµικού τετραγώνου της επέκταση όπως και πολλών άλλων ιδιοκτησιών που
είναι δυνατόν να εισέρχονται ακόµη και κατά τµήµατα στο σχέδιο πόλης. Η Επιτροπή
ποιότητας Ζωής και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα πρέπει να αποφανθούν επί του θέµατος
ώστε να µην υπάρξει κίνδυνος περαιτέρω καθυστέρησης της µελέτης των θυλάκων Αγίου
Νικολάου από την εγκρίνουσα υπηρεσία του Υπουργείου λόγω κενού της απόφασης
αυτής.
Η άποψη του µελετητή είναι να περιληφθεί η ιδιοκτησία στην παρούσα µελέτη.”
4.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Οµόφωνα αποφάσισε

Την παραποµπή του θέµατος στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις της
παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 σύµφωνα µε τις οποίες:”Η επιτροπή
ποιότητας ζωής µε ειδική απόφαση που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία των
µελών της µπορεί να παραπέµπει συγκεκριµένο θέµα αρµοδιότητάς της στο δηµοτικό
συµβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη
σοβαρότητά του.”

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 175
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές
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