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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
  Πρακτικού από τη Δημόσια ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση της  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΖΩΗΣ με Αριθμό 8/2018 από  27/7/2018. 
   
 Σήμερα στις είκοσι επτά (27) του μηνός Ιουλίου του έτους 2018 ημέρα 

Παρασκευή και  ώρα 11.30 π.μ η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  του Δήμου 
Καρπενησίου, συνήλθε στο Νέο Δημοτικό Κατάστημα σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση 
κατόπιν της αριθμ.10687/27-7-2018 πρόσκλησης της προέδρου της, που 
επιδόθηκε αυθημερόν  ηλεκτρονικά  σε κάθε μέλος της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής,  σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018. 
Στην συνεδρίαση προήδρευσε η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. 
Γκαρίλα Γεωργία  (άρθρο 75 παρ. 2 του Ν.3852/2010). 

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν 
παρόντα τέσσερα (4) μέλη ήτοι: 
 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1.Γκαρίλα Γεωργία  (πρόεδρος)       

ΑΠΟΝΤΕΣ 
Ίβρος Ιωάννης 

2.Κουτρομάνος Ταξιάρχης   Σώκος Γεώργιος 
3.Βονόρτας Δημήτριος  

4.Κονιαβίτη Ευδοξία  
  
  
   Στην συνεδρίαση κλήθηκε και παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου κ. Μαρία 

Παπαροϊδάμη για την τήρηση των πρακτικών. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 23/2018 
ΘΕΜΑ 1Ο:  Συμπλήρωση της αριθμ.21/2018 απόφασης της επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής  για τη διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων για τις 
 εκδηλώσεις  του Δήμου Καρπενησίου στα πλαίσια των" ΓΙΟΡΤΩΝ ΔΑΣΟΥΣ 
2018 " 
 
  Η πρόεδρος κ. Γκαρίλα Γεωργία πριν την έναρξη της συνεδρίασης εξήγησε το 
κατεπείγον σύγκλισης της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του 

ΝΒ.4555/2018, αναφέροντας ότι θα πρέπει να συμπληρωθεί στην απόφαση 
21/2018 ότι  η οδός Αθαν. Καρπενησιώτη από το ύψος του Parking έως την Κεντρική 
Πλατεία Καρπενησίου, θα παραμείνει κλειστή    για τις εκδηλώσεις  του Δήμου στα 

πλαίσια των Γιορτών Δάσους 2018 και συγκεκριμένα για την εκδήλωση που θα 
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 29 Ιουλίου 2018 από τις 9:00 έως τις 13:00μμ. 

  Τα παρόντα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   ομόφωνα ενέκριναν το κατεπείγον  

σύγκλισης της έκτακτης συνεδρίασης . 
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 Συνεχίζοντας η πρόεδρος ανέφερε τα παρακάτω: 
  Σε συμπλήρωση της από 10/07/2018 εισήγησης που αφορούσε τη διακοπή κυκλοφορίας για 
τις εκδηλώσεις του Δήμου Καρπενησίου, στα πλαίσια των Γιορτών Δάσους  2018,  
εισηγούμαστε τις παρακάτω επιπλέον κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που αφορούν την διακοπή 
κυκλοφορίας οχημάτων στην  οδό Αθ. Καρπενησιώτη  και οι οποίες εκ παραδρομής δεν 
αναφέρθηκαν στην απόφαση 21/2018 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και είναι οι  εξής: 
   Να παραμείνει κλειστή η οδός Αθ. Καρπενησιώτη από το ύψος του Parking έως την 
Κεντρική Πλατεία Καρπενησίου, την Κυριακή 29 Ιουλίου από τις 9:00 έως τις 13:00. 
    Επίσης  και  την Παρασκευή 10 Αυγούστου από 20:00 έως 22:00 και τη Πέμπτη 16 
Αυγούστου από 20:30 έως 24:00.  
   
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη της: 

 Τις διατάξεις των άρθρων 73 παρ 1.Βv και  94 του Ν. 3852/2010   
 Τις διατάξεις των άρθρων 79 και 82 του Ν.3463/2006. 
 Το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 ΦΕΚ 133Α 
 Την αριθμ. 201/2018 απόφαση του Δ.Σ. «Περί μεταβίβασης αρμοδιότητας 

στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής» 
 την αριθμ.21/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  

και μετά από διαλογική συζήτηση  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

   1.Εγκρίνει το κατεπείγον συζήτησης του θέματος της έκτακτης συνεδρίασης  για 

τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται  στο εισηγητικό του θέματος. 

   2. Συμπληρώνει την απόφαση 121/2018 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ως 
εξής: Να παραμείνει κλειστή στη διέλευση οχημάτων  η οδός Αθαν. Καρπενησιώτη   
από το ύψος του Parking έως την Κεντρική Πλατεία Καρπενησίου, την Κυριακή 29 
Ιουλίου από τις 9:00 έως τις 13:00. 
    Επίσης  και  την Παρασκευή 10 Αυγούστου από 20:00 έως 22:00 και τη Πέμπτη 

16 Αυγούστου από 20:30 έως 24:00.  
  Η παρούσα απόφαση θα κοινοποιηθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση για τις 
περαιτέρω ενέργειες. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 23/2018. 

Συντάχτηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

Η πρόεδρος                                           Τα μέλη 
Βονόρτας Δημήτριος 

Γκαρίλα Γεωργία         Κουτρομάνος Ταξιάρχης   
Κονιαβίτη Ευδοξία 
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