
 

 

 
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 16η του µήνα Σεπτεµβρίου 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. 116/2011 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που 
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής την 14/9/2011. 
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. 

10/14-9-2011 
Πρακτικό Συνεδριάσεως της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

  ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

Οι µάρτυρες 
 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ  
                                                                 

ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ   
  
 
 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
 

ΘΕΜΑ 
Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά 

την κατασκευή εικονοστασίου στον πεζόδροµο Κονδύλη 16 µετά από αίτηση της κας Κυρίκου- 
Μπακατσή Βαϊας. 

 

 Στην Καρδίτσα σήµερα την 14η του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, ηµέρα της εβδοµάδος 

Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ., στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθµ. 12997/9-

9-2011 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) Αγραφιώτου Ελένη, Τακτικό Μέλος  

2) Μπουραζάνης Αθανάσιος, Τακτικό Μέλος    2) Γεννάδιος Ιωάννης, Τακτικό Μέλος 

3) Τσιούκης Λάµπρος, Τακτικό Μέλος    

4) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος           αν και κλήθηκαν νόµιµα 

5) Κατσιαβάρας Θωµάς, Τακτικό Μέλος   

6) Γιοβάνης Γεώργιος, Τακτικό Μέλος   

7) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος   

   

   

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

παρόντα ήταν τα 7), 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 επί της αίτησης της 
κας Κυρίκου- Μπακατσή Βαϊας και αφού έλαβε υπόψη: 
 
1.Την υπ' αριθµ. πρωτ. 8771/4-7-2011 αίτηση της κας Κυρίκου- Μπακατσή Βαϊας η οποία 
έχει ως εξής: 
“Παρακαλώ όπως µου επιτρέψετε την κατασκευή µικρού εικονοστασίου- εκκλησακίου 
στην περιοχή Καµινάδες στον πεζόδροµο Κονδύλη 16.” 
 
2.Την εισήγηση της υπαλλήλου του ∆ήµου Καρδίτσας κας Κόγια Ευαγγελίας η οποία έχει 
ως εξής: 
Με την υπ' αριθµ. 8771/4-7-2011 αίτηση η κα Κυρίκου- Μπακατσή Βαϊα ζητά την άδεια 
να κατασκευάσει ένα µικρό εικονοστάσι- εκκλησάκι στον πεζόδροµο Κονδύλη και στον αρ. 
16. 
Για το παραπάνω θέµα σας γνωρίζουµε τα εξής: 
Μετά από αυτοψία της υπηρεσίας στο σηµείο αναφοράς του θέµατος διαπιστώθηκε ότι ο 
πεζόδροµος Κονδύλη είναι ήδη διαµορφωµένος µε την κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων 
και κατάλληλης υπόβασης και έξω από τα κρεσπεδορείθρα αρχίζουν οι όµορες ιδιοκτησίες. 
Η κατασκευή του εικονοστασίου επί του πεζοδρόµου εκτός από αισθητικής άποψης θα 
δηµιουργήσει πρόβληµα τόσο στην απορροή των όµβριων υδάτων όσο και στην κίνηση 
των οχηµάτων των όµορων ιδιοκτησιών. 
Για τους ανωτέρω λόγους προτείνεται από την υπηρεσία να µην γίνει δεκτό το αίτηµα της 
κας Κυρίκου- Μπακατσή αλλά να γίνει προσπάθεια εξασφάλισης της άδειας από τους 
ιδιοκτήτες των όµορων οικοπέδων να κατασκευαστεί το εικονοστάσιο έξω από τον 
πεζόδροµο.”   
 
3.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων. 
 

Οµόφωνα αποφάσισε 
 

Την απόρριψη της αίτησης της κας Κυρίκου- Μπακατσή Βάϊας διότι η κατασκευή του 
εικονοστασίου επί του πεζοδρόµου εκτός από αισθητικής άποψης θα δηµιουργήσει 
πρόβληµα τόσο στην απορροή των όµβριων υδάτων όσο και στην κίνηση των οχηµάτων 
των όµορων ιδιοκτησιών, σύµφωνα και µε την εισήγηση της υπηρεσίας. Προτείνεται η 
εξασφάλιση της άδειας από τους ιδιοκτήτες των όµορων οικοπέδων ώστε να 
κατασκευαστεί το εικονοστάσιο έξω από τον πεζόδροµο. 
 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 116 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 


