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ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 10η 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. 22/2012 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής την 9/4/2012
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Απόσπασµα από το υπ’αριθµ.
6/9-4-2012
Πρακτικό Συνεδριάσεως της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΘΕΜΑ
Έγκριση συζήτησης θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης.

Στην Καρδίτσα σήµερα την 9η του µηνός Απριλίου του έτους 2012, ηµέρα της εβδοµάδος Μ.
∆ευτέρα και ώρα 11:00 π.µ., στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθµ. 8387/24-2012 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, Τακτικό Μέλος

2) Μπουραζάνης Αθανάσιος, Τακτικό Μέλος

2)

3) Τσιούκης Λάµπρος, Τακτικό Μέλος
4) Αγραφιώτου Ελένη, Τακτικό Μέλος
5) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος

αν και κλήθηκε νόµιµα

6) Κατσιαβάρας Θωµάς, Τακτικό µέλος
7) Γιοβάνης Γεώργιος, Τακτικό Μέλος
8) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό 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 έγκριση
συζήτησης θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης και αφού έλαβε υπόψη:
1.Την προφορική εισήγηση του κ. Προέδρου ο οποίος µεταξύ άλλων ανέφερε:
“Πρόκειται κύριου συνάδελφοι για τα θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης:
1.Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αίτησης του κ. Τσατσαρώνη Κων/νου για την
φύτευση ενός (1) δένδρου έµπροσθεν του καταστήµατός του στο παρτέρι της οδού
Βαλταδώρου.
2.Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των κ.κ. Κούρτη Χαρίλαου και Μπούρη
Χρήστου για επίλυση των προβληµάτων που δηµιουργούνται από το αυθαίρετο
παρκάρισµα στο πεζοδρόµιο της οδού Β. Ηπείρου 16.
3.Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αίτησης του κ. Παιδή Γεώργιου για διαµόρφωση
παρτεριού στην πλατεία ∆ικαστηρίων.
4.Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αίτησης της Εµπορικής Τράπεζας Καρδίτσας για
διατήρηση της ράµπας προσπέλασης ΑΜΕΑ έµπροσθεν του καταστήµατός της.
5.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε αποχαρακτηρισµό χώρων στάθµευσης για την
άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου.
Το πρώτο θέµα κρίνεται απαραίτητο να συζητηθεί σήµερα προκειµένου να γίνει η
φύτευση την κατάλληλη εποχή.
Το δεύτερο θέµα κρίνεται απαραίτητο να συζητηθεί σήµερα διότι πρέπει άµεσα να επιλυθεί
το θέµα του αυθαίρετου παρκαρίσµατος στον συγκεκριµένο πεζοδρόµιο αφού
δηµιουργούνται σοβαρά προβλήµατα.
Το τρίτο θέµα συζητείται προκειµένου η εποχή είναι κατάλληλη για φύτευση και
διαµόρφωση των χώρων πρασίνου ενόψει και του καλοκαιριού.
Το τέταρτο θέµα θεωρείται ως κατεπείγον διότι πρόκειται για διατήρηση ράµπας η οποία
διευκολύνει άτοµα µε ειδικές ανάγκες.
Το πέµπτο θέµα θεωρείται ως κατεπείγον λόγω του ότι η παροχή άδειας άσκησης
στάσιµου εµπορίου απαιτεί προηγουµένως αποχαρακτηρισµό των χώρων στους οποίους
αυτό θα πραγµατοποιείται.”
2.Τις τοποθετήσεις και απόψεις των µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής όπως αυτές
καταγράφηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης.
Οµόφωνα αποφάσισε
Τη συζήτηση πέντε (5) θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης τα οποία θεωρεί ως
κατεπείγοντα και τα οποία είναι τα εξής:
1.Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αίτησης του κ. Τσατσαρώνη Κων/νου για την
φύτευση ενός (1) δένδρου έµπροσθεν του καταστήµατός του στο παρτέρι της οδού
Βαλταδώρου.
2.Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των κ.κ. Κούρτη Χαρίλαου και Μπούρη
Χρήστου για επίλυση των προβληµάτων που δηµιουργούνται από το αυθαίρετο
παρκάρισµα στο πεζοδρόµιο της οδού Β. Ηπείρου 16.
3.Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αίτησης του κ. Παιδή Γεώργιου για διαµόρφωση
παρτεριού στην πλατεία ∆ικαστηρίων.

4.Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αίτησης της Εµπορικής Τράπεζας Καρδίτσας για
διατήρηση της ράµπας προσπέλασης ΑΜΕΑ έµπροσθεν του καταστήµατός της.
5.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε αποχαρακτηρισµό χώρων στάθµευσης για την
άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου.
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 22
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
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ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές
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