
 

 

 
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 15η του µήνα Μαρτίου του έτους 2012 
και ώρα 13.00 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. 21/2012 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που 
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής την 15/3/2012 
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. 

5/15-3-2012 
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 
Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανάκληση ή µη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας στεγασµένου 
κάντρου διασκέδασης µε συγκρότηση µπαρ, επ' ονόµατι Ζαχαράκης Στέφανος- Γκαγκάς Χρήστος 
Ο.Ε. που βρίσκεται στο ∆ήµο Καρδίτσας στην Περιφερειακή οδό Καρδίτσας- Τρικάλων, βάσει του 
υπ' αριθµ. 3314/17-2-2012 εγγράφου της ∆/νσης Έργων και Μελετών (κατάστηµα LE JARDIN). 

 

 Στην Καρδίτσα σήµερα την 15η του µηνός Μαρτίου του έτους 2012, ηµέρα της εβδοµάδος 

Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ., στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθµ. 4994/9-3-

2012 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   

5) Κατσιαβάρας Θωµάς, Τακτικό Μέλος           αν και κλήθηκαν νόµιµα 

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 δήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε 
ανάκληση ή µη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας στεγασµένου κάντρου διασκέδασης µε 
συγκρότηση µπαρ, επ' ονόµατι Ζαχαράκης Στέφανος- Γκαγκάς Χρήστος Ο.Ε. Που 
βρίσκεται στο ∆ήµο Καρδίτσας στην Περιφερειακή οδό Καρδίτσας- Τρικάλων, βάσει του 
υπ' αριθµ. 3314/17-2-2012 εγγράφου της ∆/νσης Έργων και Μελετών (κατάστηµα LE 
JARDIN) και αφού έλαβε υπόψη: 
 
1.Το υπ' αριθµ. πρωτ. 3314/17-2-2012 έγγραφο του ∆/ντή Έργων και Μελετών κ. 
Ελευθερίου Βάϊου η οποία έχει ως εξής: 
“Σας γνωρίζουµε ότι, µετά από αυτοψία που πραγµατοποιήσαµε στην επιχείρηση µε την 
επωνυµία “Le Jardin” που βρίσκεται στο 1ο χλµ. Π.Ο. Καρδίτσας- Τρικάλων ιδιοκτησίας κ. 
Ζαχαράκη Στέφανου, κατόπιν ενεργειών µας για την διεκπεραίωση της υπόθεσης που 
αναφέρεται στο υπ' αριθµ. 341/11 (Προκ.)/20.9.2011 έγγραφο του Πταισµατοδικείου 
Καρδίτσας, διαπιστώσαµε ότι η εν λόγω επιχείρηση στερείται της απαραίτητης 
κυκλοφοριακής σύνδεσης, απαραίτητης προϋπόθεσης για την χορήγηση άδειας 
λειτουργίας της. 
Μετά από τα παραπάνω παρακαλούµε να προβείτε στις δέουσες ενέργειες που εµπίπτουν 
στις αρµοδιότητές σας.” 
 
2.Την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Αντιδηµάρχου κ. 
Ευαγγελακόπουλου Βασιλείου, η οποία έχει ως εξής: 
“Το εν λόγω κατάστηµα λειτουργεί από το έτος 1992 περίπου και επικοινωνεί µε 
υφιστάµενη αγροτική οδό σύµφωνα µε το υπ' αριθµ. 941/92 έγγραφο της ∆ΕΣΕ της 
πρώην Περιφέρειας Θεσσαλίας. Η ίδια υπηρεσία µε το υπ' αριθµ.2008/2006 έγγραφό της 
επιβεβαίωσε και πάλι τον ίδιο τρόπο επικοινωνίας, όταν οι ιδιοκτήτες του καταστήµατος 
ζήτησαν από το ∆ήµο Καρδίτσας τη χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας. 
Έγινε µάλιστα και ο σχετικός έλεγχος από τη ∆νση Πολεοδοµίας, όπως προκύπτει από το 
υπ' αριθµ. πρωτ. 8449/2007 έγγραφο που υπογράφεται από την τότε ∆ντρια της ∆νσης 
πολεοδοµίας Ευαγγελή Τσούτσουρου. 
Μετά από την ανώνυµη καταγγελία ότι το εν λόγω κατάστηµα στερείται κυκλοφοριακής 
σύνδεσης µε την οδό που είναι χαρακτηρισµένη ως δευτερεύον εθνικό δίκτυο έγινε ο 
σχετικός έλεγχος και ζητήθηκαν εξηγήσεις από τους ιδιοκτήτες του καταστήµατος. 
Από το έλεγχο που έγινε διαπιστώθηκε ότι το συγκεκριµένο κατάστηµα έτυχε απαλλαγής 
από την υποχρέωση κυκλοφοριακής σύνδεσης, µε βάση τα προαναφερθέντα έγγραφα της 
∆ΕΣΕ, καθ' ύλην αρµόδιας υπηρεσίας, και καθορίσθηκε ο τρόπος επικοινωνίας του µέσω 
υφιστάµενης αγροτικής οδού προς την βορειοδυτική πλευρά του καταστήµατος. 
Ο τρόπος αυτός επικοινωνίας επιβεβαιώθηκε και από την 14/3/2012 αυτοψία που 
διενήργησε ο υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Καρδίτσας Κων-νος 
Καραγιώτας, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτουµε.  
Συνεπώς µε βάση τα ανωτέρω φρονούµε ότι το συγκεκριµένο κατάστηµα λειτουργεί 
νόµιµα όπως λειτουργούσε ευθύς εξαρχής και δεν συντρέχει περίπτωση ανάκλησης της 
άδειας λειτουργίας του.” 
 
 
3.Τις τοποθετήσεις και απόψεις των µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
 
 



 

 

Οµόφωνα αποφάσισε 
 

∆εν συντρέχει περίπτωση ανάκλησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του στεγασµένου 
κέντρου διασκέδασης µε συγκρότηση µπαρ, επ' ονόµατι Ζαχαράκης Στέφανος- Γκαγκάς 
Χρήστος Ο.Ε., που βρίσκεται στο ∆ήµο Καρδίτσας στην Περιφερειακή οδό Καρδίτσας- 
Τρικάλων, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση του Προέδρου.  
 
 
  
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 21 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 


