
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

   
Α Π Ο ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ  

 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 4η του µήνα Ιουλίου 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. 89/2011 
Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτής την 1/7/2011. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 89  
  

 

  
Απόσπασµα από το υπ’αριθµ. 

7/1-7-2011 
Πρακτικό Συνεδριάσεως της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΛΩΛΟΥ ΚΑΙΤΗ                                           
 

 ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
 
 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

ΘΕΜΑ 
Εξέταση αίτησης της κας ∆ιονυσίας Χορµόβα- Καραµαγκιόλα για αφαίρεση πινακίδων που 

εµποδίζουν την εύρεση του φαρµακείου της. 

 

 Στην Καρδίτσα σήµερα την 1η του µηνός Ιουλίου του έτους 2011, ηµέρα της εβδοµάδος 

Παρασκευή και ώρα 10.00, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθµ. 7640/24-6-

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) Γεννάδιος Ιωάννης, Τακτικό Μέλος  

2) Μπουραζάνης Αθανάσιος, Τακτικό Μέλος    2) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό µέλος 

3) Τσιούκης Λάµπρος, Τακτικό Μέλος   

4) Αγραφιώτου Ελένη, Τακτικό Μέλος           αν και κλήθηκαν νόµιµα 

5) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος    

6) Κατσιαβάρας Θωµάς, Τακτικό Μέλος   

7) Γιοβάνης Γεώργιος, Τακτικό Μέλος   

8) Μακροστέργιος Αθανάσιος, Αναπλ. Μέλος   

   

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών, 

παρόντες ήταν οι 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 εξέταση 
αίτησης της κας ∆ιονυσίας Χορµόβα- Καραµαγκιόλα για αφαίρεση πινακίδων που 
εµποδίζουν την εύρεση του φαρµακείου της και αφού έλαβε υπόψη: 
 
1.Την υπ' αριθµ. Πρωτ. 5284/29-5-2011 της κας ∆ιονυσίας Χορµόβα- Καραµαγκιόλα η 
οποία έχει ως εξής: 
“∆ιατηρώ φαρµακείο επί της οδού Ν. Χαρίτου αρ. 13 επί 32 χρόνια. Ξαφνικά και χωρίς 
καµία προειδοποίηση τοποθετήθηκαν 2 τεράστιες πινακίδες πριν και µετά το φαρµακείο 
µου. α)Service Μαυρογιάννη. β) Service Σιώκας. Οι διαφηµιστικές πινακίδες καθιστούν 
αδύνατη την εύρεση του φαρµακείου µου µε αποτέλεσµα να υφίσταµαι τεράστια 
οικονοµική ζηµιά. Ακόµα δύο τεράστια δέντρα καλύπτουν εξ ολοκλήρου την εµφάνιση 
του φαρµακείου µου µε αποτέλεσµα να ολοκληρώνουν την οικονοµική καταστροφή. 
Αυθαιρεσίες τέτοιου µεγέθους δεν συνάδουν µε το πνεύµα ισονοµίας ισοπολιτείας που 
πρέπει να διέπει µια σύγχρονη πόλη. Πέραν όµως της οικονοµικής ζηµιάς που υφίσταµαι 
δυσχερένεται η εύρεση του φαρµακείου στις εφηµερίες και διανυκτερεύσεις µε 
αποτέλεσµα να δηµιουργούνται σοβαρά προβλήµατα µε το κοινό. Παρακαλώ όπως 
επιληφθείτε άµεσα.” 
 
2.Την εισήγηση του υπαλλήλου του ∆ήµου Καρδίτσας κ. Καραγιώτα Κων/νου ο οποίος 
εξήγησε στα µέλη της Επιτροπής ότι η υπηρεσία έχει ήδη επιληφθεί του θέµατος κάνοντας 
τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να διευκρινιστεί το θέµα. 
 
3.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
 

Οµόφωνα αποφάσισε 
 

Την παραποµπή του θέµατος στην υπηρεσία του ∆ήµου, η οποία είναι και αρµόδια να το 
επιλύσει, πραγµατοποιώντας όλους τους απαραίτητους ελέγχους και ενέργειες. 
 
 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 89 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 
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ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 


