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ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 1η 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.62/2012
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

Οι µάρτυρες

Αυτός που το τοιχοκόλλησε
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ

ΑΓΛΑΪΑ ΜΠΑΚΑΡΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΨΗΜΜΕΝΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ
Αίτηση των κ.κ. Γιαννουσά Αργυρίου, Γιαννουσά Αλεξάνδρας, Γιαννουσά Παναγιώτη και
Γιαννουσά Βασιλικής για απόκτηση πρόσβασης στον υφιστάµενο δρόµο που οδηγεί στην
οικία τους, στον οικισµό Γιαννουσέϊκα Καροπλεσίου, µε ίδια έξοδα.
Στην Καρδίτσα σήµερα την 31η του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, ηµέρα της εβδοµάδος
Πέµπτη και ώρα 9:30 π.µ., στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθµ. 12722/245-2012 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 µε την µε αριθµ. 60/2012 απόφασή του οµόφωνα ενέκρινε
τη συζήτηση του εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατος που αφορά αίτηση των κ.κ.
Γιαννουσά Αργυρίου, Γιαννουσά Αλεξάνδρας, Γιαννουσά Παναγιώτη και Γιαννουσά
Βασιλικής για απόκτηση πρόσβασης στον υφιστάµενο δρόµο που οδηγεί στην οικία τους,
στον οικισµό Γιαννουσέϊκα Καροπλεσίου, µε ίδια έξοδα και αφού έλαβε υπόψη:
1.Την υπ' αριθµ. πρωτ. 13049/29-5-2012 αίτηση των κ.κ.
Γιαννουσά Αργυρίου,
Γιαννουσά Αλεξάνδρας, Γιαννουσά Παναγιώτη και Γιαννουσά Βασιλικής η οποία έχει ως
εξής:
“Παρακαλώ όπως µας επιτρέψετε να προβούµε στις απαραίτητες εργασίες προκειµένου να
αποκτήσουµε πρόσβαση στον υφιστάµενο δρόµο που οδηγεί στις οικίες µας στον οικισµό
Γιαννουσέϊκα Καροπλεσίου. Οι εργασίες θα γίνουν σύµφωνα µε τη µελέτη που
συντάχθηκε από τη ∆.Τ.Υ. του ∆ήµου Καρδίτσας µε τις υποδείξεις της οποίας θα
ενεργήσω.”
2.Την υπ' αριθµ. 17/2011 απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας
Καροπλεσίου το οποίο οµόφωνα γνωµοδοτεί “υπέρ της χορήγησης άδειας διάνοιξης
δρόµου µικρού µήκους, και καθαρισµού του παλιού δασικού δρόµου, µε δικά τους έξοδα,
επειδή δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση για προσέγγιση προς την κατοικία τους, η
οποία χρήζει άµεσης επισκευής διότι περιβάλλεται από ξένες ιδιοκτησίες, στους Γιαννουσά
Αλεξάνδρα, Γιαννουσά Αργύριο, Γιαννουσά Παναγιώτη & Γιαννουσά Βασιλική, κατοίκους
οικισµού Γιαννουσέϊκων της Τ.Κ. Καροπλεσίου και θα είναι υπεύθυνοι για την
αποκατάσταση τυχόν ζηµιών. Ο δρόµος θα ξεκινάει από τον κεντρικό επαρχιακό δρόµο
Γιαννουσέϊκα- Νεράϊδα αµέσως µετά τα Καλαµπαλικέϊκα στη θέση Μπελογιάννη, ο οποίος
θα διέρχεται στον παλιό δασικό δρόµο προς το σπίτι τους, και θα είναι ελεύθερος προς
δηµόσια χρήση.”
3.Το υπ' αριθµ. πρωτ. 13691/19-9-2011 έγγραφο της ∆/νσης Έργων και Μελετών
σύµφωνα µε το οποίο:
α. Το τοπικό συµβούλιο της Τοπικής κοινότητας Καροπλεσίου µε την υπ' αριθµ. 17/2011
απόφασή του ενέκρινε την διάνοιξη δρόµου από τον επαρχιακό δρόµο ΓιαννουσέϊκαΝεράϊδα στη θέση Μπελογιάννη προς την ιδιοκτησία των Γιαννουσά Αλεξάνδρας,
Γιαννουσά Αργυρίου, Γιαννουσά Παναγιώτη και Γιαννουσά Βασιλική, µήκους 100,00 m
των προαναφερόµενων ιδιοκτητών όπου υπάρχει παλαιά οικία η οποία χρήζει άµεσης
επισκευής.
β. Για την διάνοιξη του παραπάνω δρόµου απαιτούνται να γίνουν οι εξής εργασίες:
1.Γενικές εκσκαφές και γενικού εκβραχισµοί για την διάνοιξη του δρόµου.
2.Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης από σκυρόδεµα κατηγ. C 16/20 µήκους 50,00 m
και ύψους 1,00 m ανάντη για την προστασία του επαρχιακού δρόµου.
3.Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης από σκυρόδεµα κατηγ. C 16/20 µήκους 14,00 m
και ύψους 1,00 m κατάντη για την προστασία των ιδιοκτησιών.
4.Κατασκευή επιχώµατος µε αµµοχάλικο ορυκτό πάχους 30cm ως υπόβαση.
5.Κατασκευή επενδυµένης τριγωνικής τάφρου ανάντη για την απορροή των
βρόχινων νερών.

γ. Η δαπάνη των παραπάνω εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 27.000 € όπως αναλυτικά
φαίνεται στην συνηµµένη µελέτη και θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τους προαναφερµένους
ιδιοκτήτες Γιαννουσά Αλεξάνδρα, Γιαννουσά Αργύριο, Γιαννουσά Παναγιώτη και
Γιαννουσά Βασιλική.
4.Την Τεχνική Έκθεση του Πολ. Μηχανικού Τ.Ε., Ψήµµα Ευάγγελου, υπαλλήλου του
∆ήµου Καρδίτσας, η οποία έχει ως εξής:
“Αυτή η Τεχνική Έκθεση συνοδεύει τη µελάτη που αφορά το έργο “∆ιάνοιξη δρόµου στη
θέση Μπελογιάννη” στο συνοικισµό Γιαννουσέϊκα της Τοπικής Κοινότητας Καροπλεσίου
του ∆ήµου Καρδίτσας.
Πρόκειται για τη διάνοιξη δρόµου από τον επαρχιακό δρόµο Γιαννουσέϊκα- ΝεράΪδα στη
θέση Μπελογιάννη προς την ιδιοκτησία των Γιαννουσά Αλεξάνδρας, Γιαννουσά Αργυρίου,
Γιαννουσά Παναγιώτη και Γιαννουσά Βασιλικής, µήκους 100,00 m ο οποίος θα είναι
ελεύθερος προς δηµόσια χρήση.
Προβλέπεται να γίνουν οι εξής εργασίες:
1.Γενικές εκσκαφές και γενικοί εκβραχισµοί για την διάνοιξη του δρόµου.
2.Κατασκευή τοίχοι αντιστήριξης από σκυρόδεµα κατηγ. C 16/20 µήκους 50,00 m
και ύψους 3,50 έως 1,00 m ανάντη για την προστασία του επαρχιακού δρόµου.
3.Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης από σκυρόδεµα κατηγ. C 16/20 µήκους 14,00 m
και ύψους 1,00 µ κατάντη για την προστασία των ιδιοκτησιών.
4.Κατασκευή επιχώµατος µε αµµοχάλικο ορυκτό πάχους 30 cm ως υπόβαση.
5.Κατασκευή επενδυµένης τριγωνικής τάφρου ανάντη για την απορροή των
βρόχινων νερών.
Λεπτοµέρειες για τον τρόπο εκτελέσεως του έργου και τεχνικές οδηγίες θα δοθούν
στον τόπο του έργου από τον επιβλέποντα τεχνικό.
Το έργο θα εκτελεστεί µε δαπάνη των Γιαννουσά Αλεξάνδρας, Γιαννουσά Αργυρίου,
Γιαννουσά Παναγιώτη και Γιαννουσά Βασιλικής.
Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε:
27.000,00 €
Αναλύεται ως εξής: ∆απάνη Εργασιών
16.176,20 €
Γενικά Έξοδα και Όφελος Εργολάβου 18%
2.911,72 €
Απρόβλεπτα
2.863,30 €
Φ. Π. Α. 23%
5.048,78 €”

5.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Οµόφωνα Αποφάσισαν
Τη χορήγηση άδειας διάνοιξης δρόµου µικρού µήκους, µε παράλληλη κατασκευή των
απαιτούµενων µικρών έργων και παρεµβάσεων και καθαρισµού του παλιού δασικού
δρόµου, στους κ.κ. Γιαννουσά Αλεξάνδρα, Γιαννουσά Αργύριο, Γιαννουσά Παναγιώτη και
Γιαννουσά Βασιλική, µε ίδια έξοδα, στον οικισµό Γιαννουσέϊκα της Τοπικής Κοινότητας
Καροπλεσίου. Ο δρόµος θα ξεκινάει από τον δηµοτικό δρόµο Γιαννουσέϊκα- Νεράϊδα
αµέσως µετά τα Καλαµπαλικέϊκα στη θέση Μπελογιάννη και θα διέρχεται από τον
υφιστάµενο παλιό δασικό δρόµο προς τις οικίες των αιτούντων οι οποίοι και θα είναι
υπεύθυνοι για την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζηµιάς προκληθεί από τις περιγραφόµενες
ως άνω κατασκευές. Ο δρόµος θα είναι ελεύθερος προς δηµόσια χρήση.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 62
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

