
 

 

 
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 6η του μήνα Φεβρουαρίου 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. 20/2013 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που 
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής την 31/1/2013 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
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Απόσπασμα από το υπ’αριθμ. 
1/31-1-2013 

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 

 
 
 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ 
 

ΘΕΜΑ 
Εισήγηση προς το ∆ημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την έκδοση κανονιστικής απόφασης 
που αφορά μετατόπιση περιπτέρου μετά από αίτηση της κας Μαρίας συζ. Ηρακλή 
Αλεξοπούλου. 
  

 Στην Καρδίτσα σήμερα την 31η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος  

Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στο ∆ημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2432/25-

1-2013 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) Κωτούλας Φίλιππος, Πρόεδρος   1)Αγραφιώτου Ελένη 

2) Κατσιαβάρας Θωμάς, Τακτικό Μέλος   2)Γεννάδιος Ιωάννης 

3) Κωστόπουλος ∆ημήτριος, Τακτικό Μέλος   3)Χάρμπας Θωμάς 

4) Μπουραζάνης Αθανάσιος, Τακτικό Μέλος     

5) Παπαδημητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος            

6) Γιοβάνης Γεώργιος, Τακτικό Μέλος   

7) Καραγιάννης Νικόλαος, Αναπλ. Μέλος   

8) Μακροστέργιος Αθανάσιος, Αναπλ. Μέλος   

9)   

   
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, Βασιλική Τσατσαρώνη, για 

την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

 

 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με την 
έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά μετατόπιση περιπτέρου μετά από αίτηση της 
κας Μαρίας συζ. Ηρακλή Αλεξοπούλου και αφού έλαβε υπόψη: 
 
1.Την υπ' αριθμ. 27008/21-11-2012 αίτηση της κας Μαρίας Αλεξοπούλου με την οποία 
ζητά την μετατόπιση του περιπτέρου της. 
 
2.Την εισήγηση του υπαλλήλου του ∆ήμου Καρδίτσας κ. ∆ημητρίου Σερέτη η οποία έχει 
ως εξής: 
“Η Αλεξοπούλου Μαρία του ∆ημητρίου, σύζυγος Ηρακλή Αλεξόπουλου με αίτησή της, 
ζητάει τη μεταφορά του περιπτέρου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Καραϊσκάκη 
και Αβέρωφ, επειδή η λειτουργία του υποβαθμίζει την ιδιοκτησία της που βρίσκεται 
ακριβώς στο ίδιο σημείο και επίσης καταλαμβάνει όλο το πλάτος του πεζοδρομίου. 
Επίσης με τη λειτουργία του ποδηλατόδρομου στο συγκεκριμένο σημείο δημιουργείται 
πρόβλημα στη διέλευση πεζών και ποδηλάτων. 
Προτεινόμενη θέση μπροστά από το Σύλλογο Πολυτέκνων επί της οδού Καραϊσκάκη. Η 
δαπάνη μεταφοράς και η τοποθέτηση βαρύνει την αιτούσα. 
Κάτοχος της συγκεκριμένης άδειας είναι η Γιαννακοπούλου Κυριακούλα, η οποία 
συμφωνεί για την μεταφορά του περιπτέρου. 
Κατόπιν αυτών εισηγούμαι τη μεταφορά του εν λόγω περιπτέρου στις νέες προτεινόμενες 
θέσεις, με την προϋπόθεση να εγκριθεί και να οριστικοποιηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία 
του ∆ήμου.” 
 
3.Την υπ' αριθμ. 12/2013 απόφαση της ∆ημοτικής Κοινότητας Καρδίτσας. 
 
4.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής όπως αυτές 
καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης. 
 
 

Ομόφωνα εισηγείται 
 
 

Την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά στην μετατόπιση περιπτέρου, ήτοι: 
 
Την μετατόπιση του περιπτέρου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Καραϊσκάκη και 
Αβέρωφ σε νέα θέση μπροστά από το Σύλλογο Πολυτέκνων επί της οδού Καραϊσκάκη, 
μετά από αίτηση της Μαρίας συζ. Ηρακλή Αλεξοπούλου. 
Κάτοχος της άδειας του συγκεκριμένου περιπτέρου είναι η Γιαννακοπούλου Κυριακούλα, 
η οποία συμφωνεί για τη μεταφορά του περιπτέρου. 
 
 
 
 
  



 

 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθμό 20 
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ 
 
 
 
 

 


