
 

 

 
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 19η του µήνα Απριλίου 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. 53/2013 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που 
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής την 15/4/2013 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 53 
  

 

  

  
Απόσπασµα από το υπ’αριθµ. 

4/15-4-2013 
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 
Παραχώρηση του αιθρίου της ∆ηµοτικής Αγοράς για την πραγµατοποίηση της 6ης 
εκδήλωσης για τις Φυσικές Επιστήµες, στις 23 Απριλίου 2013. 
  

 Στην Καρδίτσα σήµερα την 15η του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος 

∆ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ., στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθµ. 8868/11-

4-2013 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)Γεννάδιος Ιωάννης, Τακτικό Μέλος 

2) Αγραφιώτου Ελένη, Τακτικό Μέλος   2)Χάρµπας Θωµάς, Τακτικό Μέλος 

3) Κατσιαβάρας Θωµάς, Τακτικό Μέλος    

4) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος   αν και κλήθηκαν νόµιµα 

5) Μπουραζάνης Αθανάσιος, Τακτικό Μέλος            

6) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος   

7) Γιοβάνης Γεώργιος, Τακτικό Μέλος             

8)    

9)   

   

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

παρόντα ήταν τα 7), 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 
παραχώρηση του αιθρίου της ∆ηµοτικής Αγοράς για την πραγµατοποίηση της 6ης 
εκδήλωσης για τις Φυσικές Επιστήµες, στις 23 Απριλίου 2013 και αφού έλαβε υπόψη: 
 

1.Την υπ' αριθµ. πρωτ. 3809/8-2-2013 αίτηση του Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών 
Επιστηµών, η οποία έχει ως εξής: 
“Στην Καρδίτσα, στις 123 Απριλίου 2013, στο αίθριο της ∆ηµοτικής Αγοράς επιθυµούµε 
να πραγµατοποιήσουµε την “6η Εκδήλωση για τις Φυσικές Επιστήµες”. 
Τα προηγούµενα 5 έτη οι εκδηλώσεις έγιναν: 
-1η εκδήλωση για τις Φ.Ε.:1Ο Γεν Λύκειο Καρδίτσας και Παυσίλυπο (15/5/2008) 
-2η εκδήλωση για τις Φ.Ε.:1Ο ΕΠΑΛ Καρδίτσας (7/5/2009) 
-3η εκδήλωση για τις Φ.Ε.:Παυσίλυπο (4/5/2010) και Κλειστό Γυµναστήριο 4ου Γεν 
Λυκείου Καρδίτσας και 4ου Γυµνασίου Καρδίτσας (6/5/2010) 
-4η εκδήλωση για τις Φ.Ε.:5ο & 16ο ∆ηµοτικό Σχολείο Καρδίτσας (5/5/2011) και 
Παυσίλυπο (7/5/2011) 
-5η εκδήλωση για τις Φ.Ε.:Τµήµα Τεχνολογίας Τροφίµων/ΤΕΙ Λάρισας- Παράρτηµα 
Καρδίτσας (30/4/2012 & 2/5/2012), 3ο Γεν. Λύκειο Καρδίτσας & 3ο Γυµνάσιο Καρδίτσας 
(3/5/2012) και 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Μουζακίου (10/5/2012). 
Αναλυτικές πληροφορίες για τις εκδηλώσεις, όπως και τα βιβλία που εκδίδονται µε τα 
πεπραγµένα της καθεµιάς, υπάρχουν στον ιστότοπο του ΕΚΦΕ Καρδίτσας. 
Στις εκδηλώσεις για τις Φυσικές Επιστήµες συµµετέχουν εθελοντικά µαθητές και 
εκπαιδευτικοί Π/θµιας και ∆/θµιας Εκπ/σης παρουσιάζοντας εργασίες τους σχετικές µε το 
αντικείµενο των εκδηλώσεων (πειράµατα, κατασκευές, αφίσες, θεατρικά, βίντεο, οµιλίες 
µε παρουσιάσεις, µουσικά δρώµενα κ.α.). 
Παράλληλα γίνονται και οµιλίες ή εργαστήρια από Πανεπιστηµιακού ∆ασκάλους, 
Σχολικούς Συµβούλους, κ.α. Σκοπός των εκδηλώσεων είναι η προσέλκυση του 
ενδιαφέροντος και της περιέργειας τόσο των µαθητών όσο και των εκπαιδευτικών (που 
διδάσκουν µαθήµατα Φυσικών Επιστηµών). 
Απευθύνεται όµως και είναι ανοιχτή στο ευρύτερο κοινό. Ταυτόχρονα δίνεται η ευκαιρία 
στους µαθητές και στους εκπαιδευτικούς να εκδηλώσουν την εφευρετικότητά τους και την 
καινοτοµία µε πειράµατα, που οι ίδιοι σχεδιάζουν, πραγµατοποιούν και παρουσιάζουν. 
Έτσι επιβραβεύεται η προσπάθεια των εκπαιδευτικών. 
Οι εκδηλώσεις διοργανώνονται από το ΕΚΦΕ Καρδίτσας, µε τη συνδροµή των Σχολικών 
Συµβούλων Π/θµιας και ∆/θµιας Εκπ/σης, των ∆/νσεων Π/θµιας και ∆/θµιας Εκπ/σης 
(κατόπιν αδείας της Περιφερειακής ∆/νσης Εκπ/σης Θεσσαλίας), καθώς και µε τη βοήθεια 
του ∆ήµου Καρδίτσας (παραχώρηση χώρων και χρηµατοδότηση από τη Σχολική Επιτροπή 
∆/θµιας Εκπ/σης της εκτύπωσης των βιβλίων). 
Τα προηγούµενα έτη τα εκθέµατα παρουσιαζόταν σε θρανία που διέθεταν τα σχολεία που 
φιλοξενούσαν τις εκδηλώσεις. Φέτος, που επιδιώκουµε, µέσω της πραγµατοποίησης της 
εκδήλωσης σε κεντρικό σηµείο της πόλης, να την κάνουµε πιο γνωστή στους πολίτες, 
ώστε να ευαισθητοποιήσουµε περισσότερους σε θέµατα σχετικά µε τις Φυσικές Επιστήµες, 
θα θέλαµε να µας επιτρέψετε αδαπάνως να χρησιµοποιήσουµε το αίθριο της ∆ηµοτικής 
Αγοράς. Επίσης θα θέλαµε να µας βοηθήσετε στη µεταφορά 40 πάγκων από την 
“Οικόσφαιρα” στην Αγορά και την επιστροφή τους µετά το τέλος της εκδήλωσης. Η 
διάρκεια της εκδήλωσης είναι από 11:30 έως 14:00. Οι πάγκοι θα επιθυµούσαµε να 
βρίσκονται στο χώρο της εκδήλωσης στις 10πµ και να αποσυρθούν µετά τις 2µµ.” 
 

2.Την υπ' αριθµ. 94/2013 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καρδίτσας. 



 

 

3.Τις τοποθετήσεις και απόψεις των µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής όπως αυτές 
καταγράφηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης. 
 
 

Οµόφωνα αποφάσισε 
 
Την παραχώρηση του αιθρίου της ∆ηµοτικής Αγοράς για την πραγµατοποίηση της “6ης 
εκδήλωσης για τις Φυσικές Επιστήµες”, στις 23 Απριλίου 2013 και ώρα 11:30 έως 14:00. 
 
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν παρευρέθηκε το µέλος 
της Επιτροπής κ. Κατσιαβάρας Θωµάς λόγω αποχώρησής του. 
 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 53 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ 
 
 
 
 

 


