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ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 14η του µήνα Απριλίου 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. 51/2011 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 13/4/2011.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Απόσπασµα από το υπ’αριθµ.
4/13-4-2011
Πρακτικό Συνεδριάσεως της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΛΩΛΟΥ ΚΑΙΤΗ
ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΘΕΜΑ
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αίτησης του κ. Κοτλίτσα Απόστολου για τοποθέτηση πλακών
πεζοδροµίου µε ίδια έξοδα σε σηµείο της πλατείας Παυσιλύπου (έναντι πιτσαρίας ΚΑΠΡΟΤΣΙΟΖΑ).

Στην Καρδίτσα σήµερα την 13η του µηνός Απριλίου του έτους 2011, ηµέρα της εβδοµάδος
Τετάρτη και ώρα 11.00, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθµ. 3179/7-42011 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
1) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος

2) Μπουραζάνης Αθανάσιος, Τακτικό Μέλος
3) Τσιούκης Λάµπρος, Τακτικό Μέλος
4) Αγραφιώτου Ελένη, Τακτικό Μέλος

αν και κλήθηκε νόµιµα

5) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος
6) Κατσιαβάρας Θωµάς, Τακτικό Μέλος
7) Γεννάδιος Ιωάννης, Τακτικό Μέλος
8) Γιοβάνης Γεώργιος, Τακτικό 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 µε την µε αριθµ. 47/2011 απόφαση
οµόφωνα ενέκρινε την συζήτηση του εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατος που αφορά
συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αίτησης του κ. Κοτλίσα Απόστολου για τοποθέτηση
πλακών πεζοδροµίου µε ίδια έξοδα σε σηµείο της πλατείας Παυσιλύπου (έναντι πιτσαρίας
ΚΑΠΡΙΤΣΙΟΖΑ) και αφού έλαβε υπόψη:
1.Την υπ' αριθµ. Πρωτ. 3117/6-4-2011 αίτηση του κ. Γιαβάζη Ιγνάτιου η οποία έχει ως
εξής:
“Παρακαλώ όπως µας επιτρέψετε την αντικατάσταση των πλακών στην πλατεία Πλαστήρα
120 τ.µ. περίπου µπροστά στη φάτσα του καταστήµατός µας πιτσαρία ΚΑΠΡΙΤΣΙΟΖΑ και
τα έξοδα της τοποθέτησης θα τα επιβαρυνθούµε εµείς.”
2.Την τοποθέτηση του αντιδηµάρχου και µέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ.
Τσιούκη Λάµπρου ο οποίος εξέφρασε την διαφωνία του αναφέροντας ότι επειδή πρόκειται
για χώρο της πλατείας και του πρασίνου, δεν πρέπει να καλυφθεί από πλακάκια καθώς
αλλάζει ολόκληρη η όψη της πλατείας. Αιτήµατα µπορούν να προκύψουν από όµορα
καταστήµατα που τοποθετούν τραπεζοκαθίσµατα στον ίδιο χώρο.
3.Την πρόταση του κ. Προέδρου για αποδοχή της αίτησης του κ. Κοτλίτσα.
4.Την επακολουθήσασα ψηφοφορία κατά την οποία ΥΠΕΡ της αίτησης του κ. Κοτλίτσα
Απόστολου ψήφισαν όλα τα παρόντα µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής πλην του κ.
Τσιούκη Λάµπρου ο οποίος ψήφισε αρνητικά.
Κατά πλειοψηφία αποφάσισε
Την αποδοχή της αίτησης του κ. Κοτλίτσα Απόστολου για τοποθέτηση πλακών
πεζοδροµίου µε ιδία έξοδα, σε σηµείο της πλατείας Παυσιλύπου και συγκεκριµένα έναντι
της πιτσαρίας ΚΑΠΡΙΤΣΙΟΖΑ.
Μειοψήφισε το µέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Τσιούκης Λάµπρος.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 51
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
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ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές
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