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ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 8η του µήνα Ιουνίου 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. 74/2011
Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτής στις 6/6/2011.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Απόσπασµα από το υπ’αριθµ.
6/6-6-2011
Πρακτικό Συνεδριάσεως της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΛΩΛΟΥ ΚΑΙΤΗ
ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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ΘΕΜΑ
Εξέταση της αίτησης του κ. Κανιούρα Απόστολου για τοποθέτηση σηµάτων στην οδό Νίκης.

Στην Καρδίτσα σήµερα την 6η του µηνός Ιουνίου του έτους 2011, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα
και ώρα 11.00, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθµ. 5861/1-6-2011
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

2) Μπουραζάνης Αθανάσιος, Τακτικό Μέλος

2) Τσαντήλας Βασίλειος

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

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών,
παρόντες ήταν οι 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, Τσατσαρώνη Βασιλική, για
την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε εξέταση
της αίτησης του κ. Κανιούρα Απόστολου για τοποθέτηση σηµάτων στην οδό Νίκης και
αφού έλαβε υπόψη:
1.Την υπ' αριθµ. πρωτ. 4121/5-5-2011 αίτηση του κ. Κανιούρα Απόστολου η οποία έχει
ως εξής:
“Παρακαλώ όπως επί της οδού Νίκης τοποθετήσετε σήµατα για να µην παρκάρουν τα
αυτοκίνητα γιατί είναι στενός ο δρόµος (4 µέτρα). ∆ιότι, δεν µπορεί να περάσει µέσα το
απορριµµατοφόρο, αποφρακτικό. Επίσης το ΕΚΑΒ λόγω προβλήµατος της συζύγου µου.
Παρακαλώ να γίνουν οι απαιτούµενες ενέργειες το συντοµότερο δυνατόν.”
2.Την εισήγηση της υπαλλήλου του ∆ήµου Καρδίτσας κας Κόγια Ευαγγελίας η οποία έχει
ως εξής:
“Με την υπ' αριθµ. 4121/5.6.2011 αίτηση του κ. Κανιούρα Απόστολου ζητά την έκδοση
κανονιστικής απόφασης για την απαγόρευση της στάσης και της στάθµευσης επί της οδού
Νίκης γιατί το µικρό πλάτος της οδού δεν επιτρέπει την είσοδο στο απορριµµατοφόρο του
∆ήµου καθώς και στο ΕΚΑΒ.
Για το παραπάνω θέµα σας γνωρίζουµε τα εξής:
Η οδός Νίκης έχει διατοµή αστικής οδού ενώ στο εγκεκριµένο σχέδιο πόλης (πινακίδα
0913) είναι χαρακτηρισµένος πεζόδροµος.
Από αυτοψία που έγινε στο σηµείο αναφοράς του θέµατος δεν παρατηρήθηκαν
σταθµευµένα οχήµατα, ενώ ο κάδος απορριµµάτων ήταν τοποθετηµένος στο µέσον της
οδού γεγονός που δείχνει ότι η κυκλοφορία των απορριµµατοφόρων είναι εφικτή.
Συνεπώς το αίτηµα του κ. Κανιούρα είναι άνευ αντικειµένου γιατί αναφέρεται σε µιας
περιοχή πολύ µακριά από το εµπορικό κέντρο, µε κυκλοφορία γειτονιάς, µε µικρή
οικοδόµηση και ιδιόκτητους χώρους στάθµευσης γεγονός που επιβεβαιώθηκε κατά την
αυτοψία της υπηρεσίας.”
3.Την τοποθέτηση του ∆ιοικητή της Τροχαίας Καρδίτσας κ. Σαββανάκη ο οποίος ανέφερε
ότι πρέπει να υλοποιηθεί παλαιότερη απόφαση χαρακτηρισµού της συγκεκριµένης οδού
ως πεζόδροµο.
4.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Οµόφωνα αποφάσισε
Την υλοποίηση της υπ' αριθµ. 2188/15-7-1994 (ΦΕΚ 908/∆/2-9-94) Απόφαση Νοµάρχη
µε την οποία χαρακτηρίστηκε η οδός Νίκης ως πεζόδροµος.
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 74
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
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Ακολουθούν υπογραφές
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