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ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 6η του µήνα Ιουνίου του έτους 2012 και
ώρα 13.00 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.69/2012
Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτής την 31/5/2012
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Απόσπασµα από το υπ’αριθµ.
8/31-5-2012
Πρακτικό Συνεδριάσεως της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ

Οι µάρτυρες
ΑΓΛΑΪΑ ΜΠΑΚΑΡΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΨΗΜΜΕΝΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ
Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σχετικά µε την άρση ασυµφωνίας του σχεδίου
πόλης στην οδό Θεσσαλιώτιδος στο ΟΤ 177 Α, µετά από αίτηση του κ. Αθανασίου
Καραουλάνη.
Στην Καρδίτσα σήµερα την 31η του µηνός Μαΐου του έτους 2012, ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη
και ώρα 9:30 π.µ., στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθµ. 12722/24-5-2012
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

2) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος

3) Τσιούκης Λάµπρος, Τακτικό Μέλος
4) Κατσιαβάρας Θωµάς, Τακτικό Μέλος
5) Μουζιούρας Νικόλαος, Τακτικό Μέλος

αν και κλήθηκαν νόµιµα

6) Γεννάδιος Ιωάννης, 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,
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
εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σχετικά µε την άρση ασυµφωνίας του σχεδίου
πόλης στην οδό Θεσσαλιώτιδος στο ΟΤ 177 Α, µετά από αίτηση του κ. Αθανασίου
Καραουλάνη και αφού έλαβε υπόψη:
1.Την υπ' αριθµ. πρωτ. 682/31-3-2011 αίτηση του κ. Καραουλάνη Αθανάσιου η οποία
έχει ως εξής:
“Με την παρούσα αίτησή µας ζητείται η άρση ασυµβατότητας, του εγκεκριµένου σχεδίου
πόλεως Καρδίτσας, επί της οδού Θεσσαλιώτιδος, στο ΟΤ 177α και στη Νότια πλευρά του
οικοπέδου µας, ως προς την εφαρµογή της ρυµοτοµικής γραµµής, βάση του συνοδευτικού
τοπογραφικού διαγράµµατος, µιας και στην υφιστάµενη κατάσταση η οικοδοµή µας δεν
ρυµοτοµείται, όπως φαίνεται στο σχέδιο πόλεως.
Παρακαλούµε για τις ενέργειές σας.”
2.Την εισήγηση του υπαλλήλου του ∆ήµου Καρδίτσας κ. Χατζή ∆ηµήτριου η οποία έχει ως
εξής:
“Με αίτησή του ο κ. Αθαν. Καραουλάνης ζητά την άρση ασυµφωνίας του σχεδίου πόλης
Θεσσαλιώτιδος ΟΤ 177 Α επειδή στο σχέδιο πόλης φαίνεται να ρυµοτοµείται κατά 1,00 µ.
η οικοδοµή του που έχει ανεγερθεί µε νόµιµη άδεια και παρόλο που υπάρχει δρόµος
12,00 χωρίς την ρυµοτόµηση της οικοδοµής, όπως προβλέπεται από το σχέδιο πόλης.
Η ασυµφωνία κατά την άποψή µας οφείλεται σε εσφαλµένη απόδοση του σχεδίου κατά
τον σχεδιασµό ή την αεροφωτογράφηση και όχι στην υλοποίηση του σχεδίου επί του
εδάφους. Τόσο το σχέδιο του 1959 όσο και το σηµερινό του 1994 προβλέπουν την οδό
Θεσσαλιώτιδος σε πλάτος 12,00 µ όσο είναι σήµερα µε τις εκατέρωθεν οικοδοµές που
οριοθετούν το πλάτος αυτό. Η απεικόνιση του εγκεκριµένου σχεδίου σύµφωνα µε την
οποία φαίνεται ότι ρυµοτοµείται η οικοδοµή του κ. Καραουλάνη κατά 1,00 µ θα είχε ως
αποτέλεσµα την αύξηση του πλάτους της οδού Θεσσαλιώτιδος σηµειακά ενώ όλο το
πλάτος της είναι 12,00 µ µετρούµενο στην κλίµακα του σχεδίου 1:1000.
Με βάση το από 18-10-1925 ∆ιάταγµα (ΦΕΚ 322/Α/27-10-1925) µπορεί η ∆ιοίκηση να
άρει την ασυµφωνία του εγκεκριµένου σχεδίου και του υλοποιηµένου διορθώνοντάς το
για να είναι σύµφωνα στην πράξη και στην πολεοδοµική µελέτη. Η διόρθωση µπορεί να
γίνει µε το τοπογραφικό διάγραµµα του µηχανικού Καρδίτσας ∆ηµ. Κατσάρα που
συνοδεύει την αίτηση.”
3.Το επισυναπτόµενο τοπογραφικό διάγραµµα.
4.Τις τοποθετήσεις, απόψεις, των µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Οµόφωνα εισηγείται
Την άρση ασυµφωνίας του σχεδίου πόλης στην οδό Θεσσαλιώτιδος και στο ΟΤ 177Α
επειδή στο σχέδιο πόλης φαίνεται να ρυµοτοµείται κατά 1,00 µ. η οικοδοµή του που έχει
ανεγερθεί µε νόµιµη άδεια και παρόλο που υπάρχει δρόµος 12,00 µ. όπως προβλέπεται
από το σχέδιο πόλης χωρίς στην πραγµατικότητα να ρυµοτοµείται η οικοδοµή του.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 69
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
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