
                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

ΑΥTΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ  

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

     

Πρακτικού από τη Δημόσια TAKTIKH Συνεδρίαση της  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΖΩΗΣ με Αριθμό 14/2019 από  10/12/2019. 

 Σήμερα στις Δέκα  (10) του μηνός Δεκεμβρίου  του έτους 2019 ημέρα Τρίτη και  

ώρα 9.00π.μ η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  του Δήμου Καρπενησίου, συνήλθε στο 

Νέο Δημοτικό Κατάστημα σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση κατόπιν της αριθμ. 17929/6-

12-2019 έγγραφης πρόσκλησης του προέδρου της,  κατά τις διατάξεις του άρθρου 

75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του 

Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018) η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα. 

   Στη συνεδρίαση  προήδρευσε ο Δήμαρχος και πρόεδρος  της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής  κ. Σουλιώτης Νικόλαος. 

 Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία από τον πρόεδρο  δεδομένου ότι σε σύνολο 7 

μελών παραβρέθηκαν παρόντα 6  μέλη,   ονομαστικά οι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. Σουλιώτης Νικόλαος (Πρόεδρος)  

2. Ζαλοκώστα Σοφία  

3. Σβερώνης  Ιωάννης  

4. Πέτρου Ιωάννης  

5. Γιαννιώτης Δημήτριος  

6. Καρβέλης Γεώργιος (αναπλ. μέλος του τακτ. μέλους Μαντζιούτα 

Ιωάννη) 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Χαλκιάς Παντελής   

  Στη συνεδρίαση προσκαλούνται  και πρόεδροι των Κοινοτήτων  όταν συζητούνται 

θέματα που τους αφορούν (άρθρο 77 παρ.8 του Ν.4555/2018). Παραβρέθηκε ο 

Πρόεδρος της Κοινότητας Καρπενησίου κ.Αρμάγος Χρήστος. 

 Επίσης  σύμφωνα με το  άρθρο 2 παρ.13 του Ν.4623/2019 "Κατά  τις 

συνεδριάσεις  των επιτροπών  Οικονομικής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής δύναται 

να παρίσταται   χωρίς δικαίωμα ψήφου ένας δημοτικός σύμβουλος  από κάθε 

παράταξη που δεν εξέλεξε μέλος σε αυτές". Παραβρέθηκε ο δημοτικός σύμβουλος 

κ.Γκορόγιας Δημήτριος.  

 Κατά τη συνεδρίαση παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος κ. Δήμητρα Τσιούνη  για 

την τήρηση των πρακτικών. 

 

Αριθμός απόφασης 32/2019  

ΘΕΜΑ 1Ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων στην 

οδό Ζηνοπούλου  στο πλαίσιο των υπαίθριων εκδηλώσεων "Street party" 

στις 29-12-2019 

 

ΑΔΑ: ΩΕ9ΜΩΕΓ-ΩΕΧ



Ο πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα ανέφερε ότι η ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ με το αριθμ. 

711/04-12-2019  έγγραφό της, μας γνωστοποιεί ότι  προγραμματίζει  υπαίθρια 

εκδήλωση (street party) επί της οδού Ζηνοπούλου στις 29-12-2019 από τις 18.00 

έως 24.00, στο πλαίσιο των «Γιορτών Χειμώνα 2019-2020».  

Για το λόγο αυτό θα πρέπει να ληφθεί απόφαση για την προσωρινή διακοπή της 

κυκλοφορίας οχημάτων στην οδό Ζηνοπούλου από τον κόμβο μέχρι την κεντρική 

πλατεία. 

Συνεχίζοντας κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη της: 

 Τις διατάξεις των άρθρων 73 του Ν. 3852/2010   

 Τις διατάξεις των άρθρων 79 και 82 του Ν.3463/2006 

 Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 13 του Ν.4623/2019 

 Το αριθμ. 711/04-12-2019   αίτημα της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ 

 Την αριθμ. 21/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Καρπενησίου 

και μετά από διαλογική συζήτηση  

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

(επί των 6 καταμετρούμενων ψήφων) 
 

Εγκρίνει την παρακάτω κυκλοφοριακή ρύθμιση:   

Να γίνει προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων στην  οδό Ζηνοπούλου, 

από τον κόμβο μέχρι την Κεντρική Πλατεία Καρπενησίου, την Κυριακή  29 

Δεκεμβρίου 2019, από τις 18.00 έως 24.00, για την πραγματοποίηση του «Street 

Party», στο πλαίσιο των υπαίθριων εκδηλώσεων «Γιορτών Χειμώνα 2019-2020».   

 

Η παρούσα απόφαση θα κοινοποιηθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση για τις 

περαιτέρω ενέργειες. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 32/2019. 

 

 

Ο Πρόεδρος                         Τα Μέλη 

                                                            

            Ζαλοκώστα Σοφία  

Σβερώνης  Ιωάννης  

Νικόλαος Σουλιώτης Πέτρου Ιωάννης  

Γιαννιώτης Δημήτριος 

Καρβέλης Γεώργιος (αναπλ. μέλος) 

 

ΑΔΑ: ΩΕ9ΜΩΕΓ-ΩΕΧ
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