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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 60

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 1η του µήνα Ιουνίου 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.60/2012
Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτής την 31/5/2012
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Απόσπασµα από το υπ’αριθµ.
8/31-5-2012
Πρακτικό Συνεδριάσεως της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Καρδίτσας

Οι µάρτυρες

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

ΑΓΛΑΪΑ ΜΠΑΚΑΡΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΨΗΜΜΕΝΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ
Έγκριση συζήτησης θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Στην Καρδίτσα σήµερα την 31η του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, ηµέρα της εβδοµάδος
Πέµπτη και ώρα 9:30 π.µ., στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθµ. 12722/245-2012 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) Αγραφιώτου Ελένη, Τακτικό Μέλος

2) Μπουραζάνης Αθανάσιος, Τακτικό Μέλος

2) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος

3) Τσιούκης Λάµπρος, Τακτικό Μέλος
4) Κατσιαβάρας Θωµάς, Τακτικό Μέλος
5) Μουζιούρας Νικόλαος, Τακτικό Μέλος

αν και κλήθηκαν νόµιµα

6) Γεννάδιος Ιωάννης, 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 µετά από συζήτηση σχετικά µε έγκριση συζήτησης εκτός
ηµερήσιας διάταξης και αφού έλαβε υπόψη:
1.Την προφορική εισήγηση του κ. Προέδρου ο οποίος µεταξύ άλλων ανέφερε:
“Πρόκειται κύριοι Συνάδελφοι για τρία θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης τα οποία είναι τα
εξής:
1.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε χορήγηση άδειας χρήσης µουσικής και
παράτασης ωραρίου λειτουργίας “Καφέ- Μπαρ- Ψητοπωλείο” του Αντωνίου Κων/νου του
Θωµά στην Τοπική Κοινότητα Καλλιφωνίου.
2.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε αίτηση του κ. ∆ελλή Ιωάννη για
φύτευση δέντρων επί της οδού Β. Μετάξη.
3.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε αίτηση των κ.κ. Γιαννουσά Αργυρίου,
Γιαννουσά Αλεξάνδρας, Γιαννουσά Παναγιώτη και Γιαννουσά Βασίλειου για απόκτηση
πρόσβασης στον υφιστάµενο δρόµο που οδηγεί στην οικία τους, στον οικισµό
Γιαννουσέϊκα Καροπλεσίου, µε ίδια έξοδα.
Το πρώτο θέµα κρίνεται απαραίτητο να συζητηθεί λόγω του ότι πρέπει να διευκολυνθεί η
σωστή και νόµιµη λειτουργία του εν λόγω καταστήµατος.
Το δεύτερο θέµα κρίνεται απαραίτητο να συζητηθεί λόγω του ότι ο κ. ∆ελλής Ιωάννης
αιτείται την φύτευση δένδρων έµπροσθεν του καταστήµατός του η λειτουργία του οποίου
δυσχεραίνεται σοβαρά από την στάθµευση οχηµάτων.
Το τρίτο θέµα κρίνεται απαραίτητο να συζητηθεί εξαιτίας της δύσκολης προσβασιµότητας
των αιτούντων στην οικία τους.”
2.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των Μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Οµόφωνα Αποφάσισαν

Τη συζήτηση τριών (3) θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης τα οποία θεωρούνται ως
κατεπείγοντα και τα οποία είναι τα εξής:
1.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε χορήγηση άδειας χρήσης µουσικής
και παράτασης ωραρίου λειτουργίας “Καφέ- Μπαρ- Ψητοπωλείο” του Αντωνίου Κων/νου
του Θωµά στην Τοπική Κοινότητα Καλλιφωνίου.
2.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε αίτηση του κ. ∆ελλή Ιωάννη για
φύτευση δέντρων επί της οδού Β. Μετάξη.
3.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε αίτηση των κ.κ. Γιαννουσά
Αργυρίου, Γιαννουσά Αλεξάνδρας, Γιαννουσά Παναγιώτη και Γιαννουσά Βασίλειου για
απόκτηση πρόσβασης στον υφιστάµενο δρόµο που οδηγεί στην οικία τους, στον οικισµό
Γιαννουσέϊκα Καροπλεσίου, µε ίδια έξοδα.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 60
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

