
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆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 6η του µήνα Ιουλίου 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. 90/2011 
Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτής την 1/7/2011. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 90  
  

 

  
Απόσπασµα από το υπ’αριθµ. 

7/1-7-2011 
Πρακτικό Συνεδριάσεως της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΛΩΛΟΥ ΚΑΙΤΗ                                           
 

 ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
 
 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

ΘΕΜΑ 
Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σχετικά µε ορθή επανάληψη της υπ' αριθµ. 3037/18-7-
2004 απόφασης Νοµάρχη για παραµονή πρατηρίου βενζίνης στην ίδια θέση (Κουκούλης Θωµάς). 

 

 Στην Καρδίτσα σήµερα την 1η του µηνός Ιουλίου του έτους 2011, ηµέρα της εβδοµάδος 

Παρασκευή και ώρα 10.00, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθµ. 7640/24-6-

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   1) Γεννάδιος Ιωάννης, Τακτικό Μέλος  

2) Μπουραζάνης Αθανάσιος, Τακτικό Μέλος    2) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό µέλος 

3) Τσιούκης Λάµπρος, Τακτικό Μέλος   

4) Αγραφιώτου Ελένη, Τακτικό Μέλος           αν και κλήθηκαν νόµιµα 

5) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος    

6) Κατσιαβάρας Θωµάς, Τακτικό Μέλος   

7) Γιοβάνης Γεώργιος, Τακτικό Μέλος   

8) Μακροστέργιος Αθανάσιος, Αναπλ. 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 συζήτηση σχετικά µε 
εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σχετικά µε ορθή επανάληψη της υπ' αριθµ. 
3037/18-7-2004 απόφασης Νοµάρχη για παραµονή πρατηρίου βενζίνης στην ίδια θέση 
(Κουκούλης Θωµάς) και αφού έλαβε υπόψη: 
 
1.Την 3037/16-7-2004 απόφαση Νοµάρχη Καρδίτσας. 
 
2.Την υπ' αριθµ. 1215/20-6-2011 αίτηση του κ. Κουκούλη Θωµά η οποία έχει ως εξής: 
“Έχω την τιµή να σας παρακαλέσω όπως µε την παρούσα αίτηση προβείτε στην ορθή 
επανάληψη της µε αριθµ. πρωτ. 3037/16-7-2004 απόφασης του κ. Νοµάρχη Καρδίτσας 
για την τροποποίηση του ρυµοτοµικού σχεδίου πόλεως Καρδίτσας- χρήσεις γης πρατήρια 
υγρών καυσίµων µε την πρόβλεψη και διατύπωση για την δική µου περίπτωση.” 
 
3.Την τεχνική έκθεση του ιδιώτη µηχανικού κ. Ιωάννη Αρσενίου η οποία έχει ως εξής: 
“Με την υπ' αριθµ. 6117/4-6-2003 αίτησή µας (οι πρατηριούχοι του νοµού) ζητούσαµε να 
προβείτε στην ορθή επανάληψη της µε αριθµ. Πρωτ. 2188/15-7-1994 (ΦΕΚ 908 ∆) 
απόφασης του κ. Νοµάρχη Καρδίτσας περί “Αναθεώρησης του ρυµοτοµικού σχεδίου της 
πόλεως Καρδίτσας”. 
Με βάση την αίτηση αυτή την οποία και συνυπογράφω εγώ ο Κουκούλης Θωµάς του 
Αθανασίου (βλ. τελ.. σελίδα υπογραφές) το ∆ηµ. Συµβούλιο Καρδίτσας έβγαλε την 
απόφαση 445/6-11-2003, η οποία βασίστηκε στην αριθµ. Πρωτ. 2188/15-7-1994 (ΦΕΚ 
908 ∆) απόφαση του κ. Νοµάρχη Καρδίτσας. 
Η απόφαση µε αριθµ. Πρωτ. 3037/16-7-2004 καλύπτει τους υπόλοιπους πρατηριούχους 
οι οποίοι και συµπεριλαµβάνονται στις διατάξεις της 2188/15-7-1994 (ΦΕΚ 908 ∆) 
απόφασης του κ. Νοµάρχη Καρδίτσας και δεν περιλαµβάνει και την περίπτωσή µου η 
οποία υπάγεται στην περιοχή επέκτασης Αγ. Νικολάου που εγκρίθηκε µε το Π.∆. 
18/10/85 (ΦΕΚ 709/27-11-85) αφού δεν έλαβε υπ' όψη της την 1493/1-6-99 απόφαση 
του κ. Νοµάρχη Καρδίτσας η οποία αναφέρεται. 
Στο ΟΤ Γ 603 α, όπου βρίσκεται το πρατήριό µου και όπου καθόριζε χρήσεις γης µε την 
πρόβλεψη ισχύος µεταβατικών διατάξεων κατ' αναλογίαν προς την περιοχή αναθεώρησης 
του σχεδίου πόλεως της Καρδίτσας (αποφ. 2188/15-7-1994). 
Για τον λόγο αυτό και ζητώ την ορθή επανάληψη της 3037/16-7-2004 απόφασης του κ. 
Νοµάρχη Καρδίτσας ώστε να περιληφθεί σ' αυτή και το ΟΤ Γ 603 α όπως ζητούσα κι εγώ 
µε την αρχική αίτηση την οποία και συνυπογράφω µε τους υπόλοιπους πρατηριούχους.” 
 
4.Την παρουσίαση του θέµατος από τον υπάλληλο του ∆ήµου Καρδίτσας κ. Κουτσάφτη 
Σπύρο η οποία έχει ως εξής: 
“Σύµφωνα µε την τεχνική έκθεση η αποκατάσταση στην παρούσα φάση του δικαιώµατος 
παραµονής σύµφωνα µε την 3037/16-7-2004 απόφαση Νοµάρχη έως την 3-8-2019 στην 
ίδια θέση του πρατηρίου υγρών καυσίµων συντελεί στην ορθότητα της εκτέλεσης της 
απόφασης χωρίς αποκλεισµούς και στην κατεύθυνση αυτή συνηγορεί το γεγονός ότι το 
ακίνητο είχε συµπεριληφθεί στις διατάξεις χρήσεων της αναθεώρησης (2188/15-7-1994) 
ως προς το δικαίωµα παραµονής στην ίδια θέση µε την 1493/1-6-1999 Απόφαση 
Νοµάρχη Καρδίτσας. Η υπηρεσία βρίσκει εύλογη την ορθή επανάληψη της απόφασης 
3037/16-7-2004 κάτω από αυτούς τους όρους. Θα πρέπει στην ορθή επανάληψη να γίνει 
µνεία και στο από 18-10-1985 Π.∆. Που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 709/∆/27-11-85 το οποίο 
τροποποιήθηκε µε την 1493/1-6-99 Απόφαση Νοµάρχη και αναφέρεται στους όρους 
δόµησης της περιοχής.” 
 
5.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
 

Οµόφωνα εισηγείται 



 

 

 
 
Την ορθή επανάληψη της 3037/16-7-2004 απόφασης Νοµάρχη έτσι ώστε να  
αποκαθίσταται το δικαίωµα παραµονής του πρατηρίου υγρών καυσίµων του κ. Κουκούλη 
Θωµά στην περιοχή Αγίου Νικολάου έως τις 3/8/2019. Στην κατεύθυνση αυτή συνηγορεί 
και το γεγονός ότι το ακίνητο είχε συµπεριληφθεί στις διατάξεις χρήσεων της 
αναθεώρησης (2188/15-7-1994) ως προς το δικαίωµα παραµονής στην ίδια θέση µε την 
1493/1-6-1999 απόφαση Νοµάρχη Καρδίτσας. Θα πρέπει στην ορθή επανάληψη να γίνει 
µνεία και στο από 18-10-1985 Π.∆. Που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 709/∆/27-11-85 το οποίο 
τροποποιήθηκε µε την 1493/1-6-99 Απόφαση Νοµάρχη και αναφέρεται στους όρους 
δόµησης της περιοχής. 
 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 90 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 


