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∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

   
Α Π Ο ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ  

 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 29η του µήνα Μαρτίου 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. 46/2011 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που 
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 22/3/2011. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
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Απόσπασµα από το υπ’αριθµ. 

3/22-3-2011 
Πρακτικό Συνεδριάσεως της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΛΩΛΟΥ ΚΑΙΤΗ                                       
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ΘΕΜΑ 
Εισήγηση σχετικά µε αίτηση της Μπαµπλέκη Θεοδώρας για χορήγηση άδειας κατάληψης 
κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων. 

 

 Στην Καρδίτσα σήµερα την 18η του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2011, ηµέρα της εβδοµάδος 

Παρασκευή και ώρα 12.00, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθµ. 1213/14-

2-2011 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    

2) Μπουραζάνης Αθανάσιος, Τακτικό Μέλος    

3) Τσιούκης Λάµπρος, Τακτικό Μέλος   

4) Αγραφιώτου Ελένη, Τακτικό Μέλος           αν και κλήθηκε νόµιµα 

5) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος    

6) Κατσιαβάρας Θωµάς, Τακτικό Μέλος   

7) Γεννάδιος Ιωάννης, Τακτικό Μέλος   

8) Γιοβάνης Γεώργιος, Τακτικό Μέλος   

9) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος    

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών, 

παρόντες ήταν οι 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 εισήγηση σχετικά µε αίτηση 
της Μπαµπλέκη Θεοδώρας για χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για 
ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων και αφού έλαβε υπόψη: 
 
 

1.Την υπ' αριθµ. Πρωτ. 712/31-1-2011 αίτηση της κ. Μπαµπλέκη Θεοδώρας η οποία έχει ως 
εξής: 

“Παρακαλώ όπως µου χορηγήσετε άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου για την ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισµάτων επί του πεζόδροµου της οδού ΙΕΖΕΚΙΗΛ και ΠΛΑΣΤΗΡΑ 45 
τετραγωνικών µέτρων για το έτος 2011.” 

 
 

2.Την εισήγηση του αναπληρωτή προϊσταµένου κ. Αναστάσιου Καρρά η οποία έχει ως 
εξής: 
“1.Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 2 του (δ) σχετικού “Τα τµήµατα των κοινοχρήστων 
χώρων, των οποίων επιτρέπεται η παραχώρησις της χρήσεως, καθορίζονται δι' 
αποφάσεως του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου.” 
Στην παρ. 4, ιδίου άρθρου αναφέρεται “Η χρήσις των πλατειών διατίθεται εις του 
εκµεταλλευόµενους τα περί αυτά καφενεία, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια, παρεµφερείς 
επιχειρήσεις και καταστήµατα, κατά τα δι' αποφάσεως της δηµοτικής ή κοινοτικής αρχής 
ειδικότερα οριζόµενα”. 
2.Σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες διατάξεις λήφθηκε και ισχύει η ανωτέρω (ε) σχετική 
κανονιστική απόφαση “περί καθορισµού χώρων ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων στους 
κεντρικούς κοινόχρηστους χώρους της πόλης της Καρδίτσας.” 
Για την οδό Πλαστήρα και στον συγκεκριµένο χώρο δεν έχει οριοθετηθεί χώρος που θα 
αναπτυχθούν τραπεζοκαθίσµατα. 
Η Μπαµπλέκη Θεοδώρα µε την από 31-01-2011 αίτησή της προς την Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής ζητά να εξετασθεί η δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων, σύµφωνα µε 
σχεδιάγραµµα που κατέθεσε για το πεζοδρόµιο στον πεζόδροµο Πλαστήρα 5Χ9 µέτρα 
µήκος, για το κατάστηµά της “Καφενείο” που λειτουργεί επί της οδού ∆. Λάππα. 
4.Για λόγους ισότητας και επειδή όπως προαναφέρεται δεν υπάρχει εγκεκριµένο 
τοπογραφικό διάγραµµα για τον παραπάνω χώρο παρακαλούµε όπως γνωµοδοτήσετε την 
επέκταση διάθεσης χώρου επί της οδού Πλαστήρα.” 
 
 
3.Το επισυναπτόµενο σχεδιάγραµµα του καταστήµατος καθώς και του πεζοδρόµου. 
 
 
4.Τις διατάξεις των παρ. 2 και 4 του άρθρου 3 του Ν. 1080/80. 
 
 

 Οµόφωνα εισηγείται 
 

Εξέφρασε τη βούληση να επιτρέψει την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων στον πεζόδροµο 
Πλαστήρα, σύµφωνα µε την αίτηση της κας Μπαµπλέκη Θεοδώρας, εφόσον εκπονηθεί 
µελέτη χωροθέτησης των συγκεκριµένων τραπεζοκαθισµάτων και εφόσον στο µέλλον η 
ανάπτυξή τους δεν εµποδίζει οποιαδήποτε άλλη παρεµφερή ή µη εµπορική 
δραστηριότητα. 
   



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Οι κ.κ. Γεννάδιος και Τσαντήλας δεν παρευρέθηκαν στη συζήτηση του 
συγκεκριµένου θέµατος λόγω αποχώρησής τους από τη συνεδρίαση. 
 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 46 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

   

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 
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