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ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 27η του µήνα ∆εκεµβρίου 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. 171/2011 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής την 20/12/2011.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Απόσπασµα από το υπ’αριθµ.
13/20-12-2011
Πρακτικό Συνεδριάσεως της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Οι µάρτυρες
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΘΕΜΑ
Εξέταση αίτησης κατοίκων του οικισµού Πανοράµατος Πορτίτσας για τοποθέτηση κυρτών
καθρεπτών.

Στην Καρδίτσα σήµερα την 20η του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2011, ηµέρα της εβδοµάδος
Τρίτη και ώρα 9:30 π.µ., στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθµ. 19902/12-122011 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) Αγραφιώτου Ελένη, Τακτικό Μέλος

2) Μπουραζάνης Αθανάσιος, Τακτικό Μέλος

3) Κατσιαβάρας Θωµάς, Τακτικό Μέλος

3) Τσιούκης Λάµπρος, Τακτικό Μέλος

3) Γεννάδιος Ιωάννης, Τακτικό Μέλος

4) Σούφλα Ουρανία, Αναπληρωµατικό Μέλος
5) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος

αν και κλήθηκαν νόµιµα

6) Γιοβάνης Γεώργιος, Τακτικό Μέλος
7) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος
8) Μακροστέργιος Αθανάσιος, Αναπλ. Μέλος

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, 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 κατοίκων του οικισµού Πανοράµατος Πορτίτσας για τοποθέτηση κυρτών
καθρεπτών και αφού έλαβε υπόψη:
1.Την υπ' αριθµ. πρωτ. 10170/19-7-2011 αίτηση κατοίκων του οικισµού Πανοράµατος
Πορτίτσας η οποία έχει ως εξής:
“Σας γνωρίζουµε ότι στο κοµµάτι του επαρχιακού δρόµου Μητρόπολης- Πορτίτσας,
υπάρχουν πάρα πολύ επικίνδυνες στροφές λόγω έλλειψης ορατότητας, µε συνέπεια να
κινδυνεύουµε όσοι κινούµαστε σε αυτό το δρόµο.
Για το λόγο αυτό και προς αποφυγήν ατυχηµάτων παρακαλούµε να µεριµνήσετε για την
τοποθέτηση κυρτών καθρεπτών προς υποβοήθηση των οδηγών.
Γνωρίζουµε ότι ο ∆ήµος µας αντιµετωπίζει σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα και γι' αυτό
παρακαλούµε αν υπάρχει οικονοµικό κώλυµα για την ικανοποίηση του αιτήµατός µας, να
µας επιτραπεί η τοποθέτηση των καθρεπτών µε δικά µας έξοδα κατόπιν αδείας σας.”
2.Την υπ' αριθµ. 6/2011 απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου Πορτίτσας µε την οποία
εισηγείται θετικά στην τοποθέτηση κυρτών καθρεπτών στον επαρχιακό δρόµο
Μητρόπολης- Πορτίτσας.
3.Την εισήγηση της υπαλλήλου του ∆ήµου Καρδίτσας κας Κόγια Ευαγγελίας, η οποία έχει
ως εξής:
“Με την υπ' αριθµ. 10171/19-7-2011 αίτηση οι κάτοικοι του οικισµού Πανοράµατος
Πορτίτσας ζητούν την άδεια µε δική τους δαπάνη να τοποθετήσουν κυρτούς καθρέπτες σε
επικίνδυνες στροφές του οδικού δικτύου Καρδίτσα- Πορτίτσα που θα βοηθήσουν τους
επερχόµενους οδηγούς.
Για το παραπάνω θέµα σας γνωρίζουµε τα εξής:
Σε αυτοψία της υπηρεσίας και σε συνεργασία µε τους κατοίκους της περιοχής
διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν επικίνδυνες στροφές όπου η κίνηση των οχηµάτων γίνεται µε
δυσκολία και ο κίνδυνος ατυχηµάτων είναι µεγάλος. Τα σηµεία όπου κάποιος θα
θεωρούσε απαραίτητη την τοποθέτηση των κυρτών καθρεπτών είναι:
1.Θέση γέφυρα (9ο χλµ. Καρδίτσας- Πορτίτσας)
2.Θέση ιδιοκτησίας κ. Κολορίζου Αναστάσιου (9,6ο χλµ Καρδίτσας- Πορτίτσας)
3.Θέση 10,2ο χλµ. Καρδίτσας- Πορτίτσας.
4.Θέση ιδιοκτησίας κας Βασιλάκου Ιωάννας (10,4ο χλµ. Καρδίτσας- Πορτίτσας).
Η υπηρεσία προτείνει να δοθεί η άδεια για την τοποθέτηση των καθρεπτών µε έξοδα των
κατοίκων και σε συνεργασία µε την υπηρεσία να γίνει η τοποθέτησή τους.”
4.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Οµόφωνα αποφάσισε
Την τοποθέτηση κυρτών καθρεπτών στο οδικό δίκτυο Καρδίτσας- Πορτίτσας και
συγκεκριµένα σε επικίνδυνες στροφές, οι οποίες εντοπίζονται στα εξής σηµεία:
1.Θέση
2.Θέση
3.Θέση
4.Θέση

γέφυρα (9ο χλµ. Καρδίτσας- Πορτίτσας)
ιδιοκτησίας κ. Κολορίζου Αναστάσιου (9,6ο χλµ Καρδίτσας- Πορτίτσας)
10,2ο χλµ. Καρδίτσας- Πορτίτσας.
ιδιοκτησίας κας Βασιλάκου Ιωάννας (10,4ο χλµ. Καρδίτσας- Πορτίτσας)

Η τοποθέτηση θα γίνει µε έξοδα των κατοίκων του οικισµού Πανοράµατος Πορτίτσας και
σε συνεργασία µε την υπηρεσία του ∆ήµου Καρδίτσας.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 171
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
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