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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 83

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 3η του µήνα Ιουλίου 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. 83/2012
Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτής την 27/6/2012
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Απόσπασµα από το υπ’αριθµ.
9/27-6-2012
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 τροποποίηση σχεδίου πόλης µε
παραµονή της ιδιοκτησίας ∆εσπούλη στο ΟΤ 1300 Α και δηµιουργία κοινοχρήστων
χώρων στο ΟΤ 1300 και 1301.
Στην Καρδίτσα σήµερα την 27η του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, ηµέρα της εβδοµάδος
Τετάρτη και ώρα 9:00 π.µ., στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθµ. 15586/216-2012 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) Μπουραζάνης Αθανάσιος, Τακτικό Μέλος

2) Τσιούκης Λάµπρος, Τακτικό Μέλος

2) Αγραφιώτου Ελένη, Τακτικό Μέλος

3) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος

3) Γιοβάνης Γεώργιος, Τακτικό Μέλος

4) Κατσιαβάρας Θωµάς, Τακτικό Μέλος

4) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος

5) Γεννάδιος Ιωάννης, Τακτικό Μέλος

αν και κλήθηκαν νόµιµα

6) Σούφλα Ουρανία, Αναπλ. Μέλος
7) Μακροστέργιος Αθανάσιος, Αναπλ. Μέλος
8) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, 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
εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σχετικά µε τροποποίηση σχεδίου πόλης µε
παραµονή της ιδιοκτησίας ∆εσπούλη στο ΟΤ 1300 Α και δηµιουργία κοινοχρήστων χώρων
στο ΟΤ 1300 και 1301 και αφού έλαβε υπόψη:
1.Την υπ' αριθµ. πρωτ. 705/30-4-2012 αίτηση του κ. ∆εσπούλη Γεώργιου η οποία έχει ως
εξής:
“Παρακαλώ για την τροποποίηση του σχεδίου πόλης Καρδίτσας στο ΟΤ Γ 1300Α (Θύλακας
Ζαχαριώτες- Πράξη Εφαρµογής 2/2008), όπου και βρίσκεται η ιδιοκτησία µου σύµφωνα
µε τη συνηµµένη πρόταση.”
2.Την Τεχνική Έκθεση του ιδιώτη µηχανικού κ. Τσουκνίδα Ηλία η οποία έχει ως εξής:
“Η παρούσα έκθεση αναφέρεται στην τροποποίηση του εγκεκριµένου Ρυµοτοµικού
Σχεδίου Πόλης της Καρδίτσας (θύλακας Ζαχαριώτες) και συγκεκριµένα στα ΟΤ Γ 1300, Γ
1300Α και Γ 1301, µε άρση της απαλλοτρίωσης της αρχικής ιδιοκτησίας 0404015 του ΟΥ
Γ 1300Α που ανήκει στους: ∆εσπούλη Ευφροσύνη, Γεώργιο, Παναγιώτη και Ιωάννη του
∆ηµητρίου και ∆εσπούλη Ευφροσύνη και Γεώργιο του Εµµανουήλ και ανταλλαγή αυτής µε
τους κοινόχρηστους χώρους που θα προκύψουν στα ΟΤ Γ 1300 και Γ 1301 µετά από
παραίτηση των παραπάνω ιδιοκτητών από τις ιδιοκτησίες 03 και 02Ν που τους
παραχωρούνται µε την υπ' αριθµ. 2/2008 πράξη εφαρµογής.
Σύµφωνα µε την υπ' αριθµ. 2/2008 Πράξη Εφαρµογής προβλέπεται δηµιουργία
κοινόχρηστου χώρου στη θέση της αρχικής ιδιοκτησίας 0404015 (έκτασης 953,24 τ.µ.)
του ΟΤ Γ 1300 Α µε παράλληλη απαλλοτρίωση της διώροφης οικοδοµής συνολικής
επιφάνειας 430 τ.µ. που αποτελείται από ένα ισόγειο κατάστηµα και δύο κατοικίες στον Α'
όροφο. Για την αποκατάσταση των ιδιοκτητών του παραπάνω ακινήτου προβλέπεται η
δηµιουργία δύο νέων οικοπέδων 03 (έκτασης 450,52 τµ) και 02 Ν (έκτασης 430,62 τ.µ.)
στα ΟΤ Γ 1300 και Γ 1301 αντίστοιχα και αποζηµίωση των επικείµενων της αρχικής
ιδιοκτησίας από τον ∆ήµο Καρδίτσας.
Με την παρούσα τροποποίηση ζητείται η διατήρηση τµήµατος 837,60 τ.µ. της παραπάνω
ιδιοκτησίας στην αρχική της θέση και µετατροπή των υπόλοιπων 115,66 τ.µ. καθώς και
των νέων ιδιοκτησιών 03 και 02Ν των Ο.Τ. Γ 1300 και Γ 1301 αντίστοιχα, µε εκτάσεις
450,52 τ.µ. και 430,62 τ.µ. αντίστοιχα σε κοινόχρηστους χώρους, δηµιουργώντας µε τον
τρόπο αυτό πλεόνασµα κοινοχρήστων της τάξης των 432,45 τ.µ. (450,52+430,62837,60).
Παράλληλα µε το πολεοδοµικό όφελος που προκύπτει από το πλεόνασµα σε
κοινόχρηστους χώρους, µε την παρούσα τροποποίηση προτείνεται η ΠεριβαλλοντικήΑισθητική αποκατάστασή τους µε κατάλληλη διαµόρφωσή τους. Επίσης, η προτεινόµενη
τροποποίηση δεν δηµιουργεί κυκλοφοριακό πρόβληµα καθώς η ρύθµιση της κυκλοφορίας
στη θέση της ιδιοκτησίας διεξάγεται µε φωτεινή σηµατοδότηση που εξασφαλίζει την
διαδοχική προτεραιότητα στην κίνηση των διαφόρων ρευµάτων κυκλοφορίας οχηµάτων
και πεζών.
Εποµένως, µε την παρούσα πρόταση τροποποίησης του Εγκεκριµένου Ρυµοτοµικού
Σχεδίου Καρδίτσας ζητείται η αποδέσµευση της αρχικής ιδιοκτησίας των παραπάνω
ιδιοκτητών που η αποζηµίωσή της καθίσταται αδύνατη από τον ∆ήµο Καρδίτσας καθώς η
έγκρισή της δεν δηµιουργεί Πολεοδοµικά, Κυκλοφοριακά και Αισθητικά- Περιβαλλοντικά
προβλήµατα σύµφωνα µε την παρ. 4 της Εγκ. 43511/161/55/13-6-88.”

3.Την παρουσίαση του θέµατος από τον υπάλληλο του ∆ήµου Καρδίτσας κ. Κουτσάφτη
Σπύρο η οποία έχει ως εξής:
“Με την υφιστάµενη πολεοδοµική κατάσταση ρυµοτοµείται διόροφος οικοδοµή
συνιδιοκτησίας ∆εσπούλη η οποία έχει κτιστεί µε νόµιµη άδεια και την αποζηµιώνει ως
επικείµενο ο ∆ήµος Καρδίτσας. Η οικοδοµή κατοικείται και το ισόγειό της έχει κατάστηµα.
Η ρυµοτοµούµενη ιδιοκτησία µε την πράξη εφαρµογής αποκαθίσταται σε δύο οικόπεδα
στα ΟΤ 1300 και 1301 (ένα γωνιακό και ένα µεσαίο).
Με την παρούσα προτεινόµενη τροποποίηση ζητείται η παραµονή της ιδιοκτησίας
∆εσπούλη στο οικόπεδο της διόροφης οικοδοµής και παράλληλα µε αύξηση των
κοινόχρηστων χώρων της περιοχής προτείνεται χαρακτηρισµός των δύο οικοπέδων που
θα ελάµβανε προς αποκατάσταση ως κοινοχρήστων χώρων (Κ.Χ.).
Με την πρόταση διατηρείται ένα µέρος του Κ.Χ. Στο ΟΤ 1300 Α παράλληλα δε
δηµιουργούνται δύο νέοι στα ΟΤ 1300 και 1301.
Σύµφωνα µε την τεχνική έκθεση δηµιουργείται πλεόνασµα 43,54 τµ στο ισοζύγιο των
κοινοχρήστων χώρων της περιοχής γεγονός που κρίνεται θετικό.
Η υφιστάµενη οικονοµική συγκυρία εκτιµάται ότι εµποδίζει τον δήµο να απαλλοτριώσει το
κτίσµα που δεν απαλλοτρίωσε ο περιφερειακός για την ευνοϊκότερη λειτουργία του.”
4.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Οµόφωνα εισηγείται
Την αποδοχή της πρότασης τροποποίησης ώστε να µην ρυµοτοµηθεί η διώροφη οικοδοµή
ιδιοκτησίας ∆εσπούλη µε αποτέλεσµα να παραµείνει η ιδιοκτησία στην αρχική της θέση και
να µην αναγκαστεί ο ∆ήµος Καρδίτσας στην καταβολή υπέρογκης αποζηµίωσης µε τη
δηµιουργία δύο νέων κοινοχρήστων χώρων στα ΟΤ 1300 και 1301 και συγκεκριµένα στο
βόρειοανατολικό άκρο του
ΟΤ 1300 και στο µέσον του ΟΤ 1301. Παράλληλα ο
πεζόδροµος µεταξύ των ΟΤ 1300 και 1300α αποκτά δύο κλάδους στην έξοδό του προς το
δρόµο που διέρχεται από το ΟΤ 1302. Ανάλογα αναδιατάσσονται και οι υπόλοιποι
κοινόχρηστοι χώροι.
Με την πρόταση αυτή παράλληλα µε το πολεοδοµικά αποδεκτό αποτέλεσµα έχουµε
αύξηση κοινοχρήστων χώρων κατά 43,54 τµ. το οποίο προσµετράται στη γενική ωφέλεια
της περιοχής.
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 83
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
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