
 

 

 
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 Ιουνίου 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.75/2012 
Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτής την 31/5/2012 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 75 
  

 

  

  
Απόσπασµα από το υπ’αριθµ. 

8/31-5-2012 
Πρακτικό Συνεδριάσεως της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

  ΒΑΣΙΛΙΚΗ  ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ 

Οι µάρτυρες 
 

ΑΓΛΑΪΑ  ΜΠΑΚΑΡΟΥ 
                                                                 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  ΨΗΜΜΕΝΟΥ   
  
 
 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
 

ΘΕΜΑ 
Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σχετικά µε τον καθορισµό αριθµού και θέσεων 
πωλητών για τη δωρεάν έκδοση αδειών κατάληψης χώρου σε αναξιοπαθούντες για την 
άσκηση στάσιµου εµπορίου. 
  

 Στην Καρδίτσα σήµερα την 31η του µηνός Μαΐου του έτους 2012, ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη 

και ώρα 9:30 π.µ., στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθµ. 12722/24-5-2012 

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) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος 

3) Τσιούκης Λάµπρος, Τακτικό Μέλος    

4) Κατσιαβάρας Θωµάς, Τακτικό Μέλος   

5) Μουζιούρας Νικόλαος, Τακτικό Μέλος           αν και κλήθηκαν νόµιµα 

6) Γεννάδιος Ιωάννης, Τακτικό Μέλος   

7) Γιοβάνης Γεώργιος, Τακτικό Μέλος   

8) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος   

   

   

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

παρόντα ήταν τα 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 τον καθορισµό αριθµού και θέσεων 
πωλητών για τη δωρεάν έκδοση αδειών κατάληψης χώρου σε αναξιοπαθούντες για την 
άσκηση στάσιµου εµπορίου και αφού έλαβε υπόψη: 
 
1.Το υπ' αριθµ. 1/24-5-2012 πρακτικό της γνωµοδοτικής Επιτροπής Υπαίθριου Στάσιµου 
Εµπορίου σύµφωνα µε το οποίο οµόφωνα εισηγείται προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
τις θέσεις και τα είδη προς πώληση ως εξής: 
 
 
Α/Α ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΕΣΕΩΝ 
ΕΙ∆ΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ 

1 στην είσοδο του Παυσιλύπου 1 ποπ κορν και µαλλί της 
γριάς  

2 στην πλατεία Γιολδάση (Λάππα) 1 ποπ κορν και µαλλί της 
γριάς  

3 επί του πεζοδρόµου ∆.& Κ. Τερτίπη, στη 
διασταύρωση µε τον πεζόδροµο 
Χατζηµήτρου 

1 καλαµπόκι - κάστανα  

4 επί του πεζοδρόµου ∆.& Κ. Τερτίπη, στη 
διασταύρωση µε τον πεζόδροµο Σµύρνης 

1 καλαµπόκι - κάστανα  

5 επί της οδού Ιεζεκιήλ, στην είσοδο της 
πλατείας δικαστηρίων 

1 καλαµπόκι - κάστανα  

6 στην πλατεία Ελευθερίας, απέναντι από το 
κατάστηµα Goody’s, δίπλα στο περίπτερο 

1 καλαµπόκι - κάστανα  

 

2.Την εισήγηση της αναπληρώτριας προϊσταµένης του τµήµατος υπαίθριου εµπορίου του 
∆ήµου Καρδίτσας η οποία έχει ως εξής: 
“Μετά από τα πρωτόγνωρα γεγονότα του τελευταίου καιρού και την πρωτοφανή 
οικονοµική κρίση, ο Ελληνικός Λαός πλήττεται άµεσα ενώ η ανεργία και η φτώχεια 
αυξάνονται συνεχώς. 
Στο ∆ήµο µας επίσης το ποσοστό ανεργίας είναι πολύ µεγάλο, κάθε µέρα απολύεται 
κόσµος από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, ενώ οι νέες θέσεις εργασίας δεν υπάρχουν. Ο 
αριθµός των ατόµων που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας, έχει αυξηθεί δραµατικά. 
Στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής που ασκεί ο ∆ήµος και ύστερα από τα παραπάνω, 
εισηγούµαστε στο τοπικό συµβούλιο την έκδοση δωρεάν αδειών κατάληψης µε 
συνοπτικές διαδικασίες, σε συµπολίτες µας που υπάγονται στην “ευαίσθητη” κατηγορία 
των αναξιοπαθούντων από οποιαδήποτε αιτία, σαν µία µικρή προσπάθεια για την 
καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού, για την πώληση των 
ειδών: 
  1.για πώληση καλαµποκιού 
  2.για πώληση κάστανων (µε φουφούδες) 
  3.για πώληση µαλλιού της γριάς και ποπ κορν 
  4.για πώληση ειδών χειροτεχνίας 
 



 

 

 στους εξής χώρους: 
● τον καθορισµό χώρων στην πόλη της Καρδίτσας για την άσκηση στάσιµου εµπορίου 
● την ελεύθερη συµµετοχή τους στις εµποροπανηγύρεις που γίνονται µε την ευκαιρία 
θρησκευτικών ή επετειακών εορτών, καθώς και σε άλλες εκδηλώσεις του ∆ήµου, σε 
δηµοτικούς χώρους  
● στη λαϊκή αγορά της Τετάρτης. 
Με την ενέργεια αυτή δεν επηρεάζεται το νόµιµο και υγιές εµπόριο του τόπου µας. 
Σας επισυνάπτουµε παρόµοιες αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και του ∆.Σ. Του 
∆ήµου Σπάτων Αρτέµιδος.” 
 

3.Τις τοποθετήσεις, απόψεις, των µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
 
 
 

Οµόφωνα εισηγείται 
 
 

Τον καθορισµό αριθµού και θέσεων πωλητών για τη δωρεάν έκδοση αδειών κατάληψης 
χώρου σε αναξιοπαθούντες για την άσκηση στάσιµου εµπορίου, µε συνοπτικές 
διαδικασίες, ως εξής: 
 

Α/Α ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ 

ΕΙ∆ΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ 

1 στην είσοδο του Παυσιλύπου 1 ποπ κορν και µαλλί της 
γριάς  

2 στην πλατεία Γιολδάση (Λάππα) 1 ποπ κορν και µαλλί της 
γριάς  

3 επί του πεζοδρόµου ∆.& Κ. Τερτίπη, στη 
διασταύρωση µε τον πεζόδροµο 
Χατζηµήτρου 

1 καλαµπόκι - κάστανα  

4 επί του πεζοδρόµου ∆.& Κ. Τερτίπη, στη 
διασταύρωση µε τον πεζόδροµο Σµύρνης 

1 καλαµπόκι - κάστανα  

5 επί της οδού Ιεζεκιήλ, στην είσοδο της 
πλατείας δικαστηρίων 

1 καλαµπόκι - κάστανα  

6 στην πλατεία Ελευθερίας, απέναντι από 
το κατάστηµα Goody’s, δίπλα στο 
περίπτερο 

1 καλαµπόκι - κάστανα  

 

∆ικαίωµα απόκτησης άδειας έχουν τα φυσικά πρόσωπα, που έχουν την Ελληνική 
ιθαγένεια, µόνιµοι κάτοικοι του ∆ήµου Καρδίτσας. 
 
Η χορήγηση των αδειών θα γίνει, µε µοριοδότηση των ενδιαφεροµένων, όπως παρακάτω 
: 
 
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ  ΜΟΡΙΑ 
1 Άτοµα µε αναπηρία τουλάχιστον 67% α. οι ανασφάλιστοι 5 
  β. ασφαλισµένοι 4 
2 Άτοµα µε αναπηρία τουλάχιστον 80% - 6 
3 Πολύτεκνοι των οποίων τα παιδιά είναι 

προστατευόµενα µέλη 
α. όσοι έχουν 4 παιδιά 4 

  β. για κάθε επιπλέον 
παιδί 

1 επιπλέον µόριο 



 

 

4 Ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα έως 5.000 
€  

α. από 0 έως 1.000 € 7 

  β. από 1001 έως 2.000 
€ 

6 

  γ. από 2.001 έως 3.000 
€ 

5 

  δ. από 3.001 έως 4.000 
€ 

4 

  ε. από 4.001 έως 5.000 
€ 

3 

 

 
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκοµισθούν από τους ενδιαφεροµένους στο Τµήµα 
Υπαίθριου Εµπορίου, είναι τα εξής : 
  αίτηση µε τη µορφή υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία δηλώνουν ότι οι ίδιοι ή οι σύζυγοι ή 
τα προστατευόµενα τέκνα αυτών δεν κατέχουν άδεια λαϊκής αγοράς ή υπαίθριου 
εµπορίου και ότι δεν συνδέονται µε οποιαδήποτε σχέση µε οργανωµένη οµοειδή ή 
παρεµφερή επιχείρηση, σχετική µε το αντικείµενο της υπαίθριας δραστηριότητάς τους.  
επιδεικνύουν εκκαθαριστικό σηµείωµα φόρου εισοδήµατος 
καταθέτουν πιστοποιητικό από αρµόδια Υπηρεσία, από το οποίο αποδεικνύεται, κατά 
περίπτωση, ότι ανήκουν σε µία από τις κατηγορίες προσώπων του παραπάνω πίνακα. 
 
Οι άδειες είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται να µεταβιβασθούν, να εισφερθούν,     

να εκµισθωθούν ή να παραχωρηθούν κατά χρήση. 
 
- Προσωρινή αναπλήρωση του δικαιούχου της άδειας, επιτρέπεται µόνο από συγγενικά 
πρόσωπα, εξ’ αίµατος και εξ’ αγχιστείας, µέχρι πρώτου βαθµού, στις ακόλουθες 
περιπτώσεις : 
α) ασθενείας, που αποδεικνύεται µε ιατρική γνωµάτευση, στην οποία προσδιορίζεται και 
ο χρόνος της ασθένειας. 
β) για χρόνο που δεν υπερβαίνει συνολικά τις τριάντα (30) ηµέρες ετησίως, µπορεί δε 
να χορηγηθεί τµηµατικά, µέχρι τρεις (3) φορές για όσο αριθµό ηµερών επιθυµεί ο 
ενδιαφερόµενος, κάθε φορά. 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις χορηγείται από το ∆ήµο, σχετική βεβαίωση. 
 
- Μόνιµη αναπλήρωση του δικαιούχου της άδειας, επιτρέπεται σε περίπτωση αναπηρίας 
µε ποσοστό πάνω από 80%, η οποία βεβαιώνεται από τις κατά νόµο Υγειονοµικές 
Επιτροπές των ασφαλιστικών φορέων, στους οποίους τυχόν υπάγονται ή από δηµόσια 
νοσοκοµεία, µόνο από συγγενικά πρόσωπα, εξ’ αίµατος και εξ’ αγχιστείας, µέχρι πρώτου 
βαθµού. Στο έντυπο της άδειας θα αναγράφονται τα στοιχεία της ταυτότητας του 
προσώπου που αναπληρώνει τον δικαιούχο.  
Τα πρόσωπα που τυχόν αναπληρώνουν, προσωρινά ή µόνιµα τους κατόχους των 
αδειών, πρέπει να προσκοµίσουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.  
 
Η άδεια ανακαλείται υποχρεωτικά από την αρχή που την έχει εκδώσει, στις ακόλουθες 
περιπτώσεις : 
α) εάν διαπιστωθεί ότι δεν υφίσταται πλέον µία εκ των προϋποθέσεων που απαιτούνται 
για τη χορήγηση αυτής 
β) εάν διαπιστωθεί ότι η άσκηση του στάσιµου εµπορίου διενεργείται από πρόσωπο που 
δεν αναπληρώνει προσωρινά ή µόνιµα τον κάτοχο της συγκεκριµένης άδειας. 
γ) σε περίπτωση µεταβίβασης, εισφοράς, εκχώρησης ή παραχώρησης κατά χρήση. 



 

 

Εάν οι δικαιούχοι ισοψηφούν και ξεπερνούν τα έξι (6) άτοµα, τότε θα διενεργηθεί 
κλήρωση από την Επιτροπή στάσιµου εµπορίου, παρουσία υπαλλήλου του Τµήµατος 
Υπαίθριου Εµπορίου του ∆ήµου. 
Εάν διαπιστωθεί ότι, ο κάτοχος της άδειας δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις, η άδειά 
του ανακαλείται και δίνεται στον επόµενο, στην κατάταξη, ενδιαφερόµενο. 
Οι κάτοχοι των αδειών, δύναται να συµµετέχουν στη λαϊκή αγορά της Τετάρτης σε θέσεις 
που θα τους υποδείξει ο ∆ήµος. 
Η ισχύς των αδειών θα είναι δύο (2) χρόνια. Μετά τη λήξη τους, οι άδειες θα 
χορηγούνται, εκ νέου, µε την ίδια διαδικασία, από το Τµήµα υπαίθριου εµπορίου.  
Τελικός υπογράφων της άδειας ορίζεται, ο εκπρόσωπος του ∆ήµου και Πρόεδρος της 
Επιτροπής γνωµοδότησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου. 
Το Τµήµα υπαίθριου εµπορίου θα πρέπει µε δελτίο τύπου στις εφηµερίδες, ανακοίνωση 
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και τοιχοκόλληση στο ∆ηµαρχείο και τα γραφεία του 
συλλόγου των Α.Μ.Ε.Α., να γνωστοποιεί κάθε φορά την έναρξη της διαδικασίας 
χορήγησης των αδειών αυτών. 
Ο ∆ήµος θα πρέπει να ζητήσει τη συνεργασία του Τµήµατος Σχεδιασµού & Τεχνολογίας 
Ξύλου & Επίπλου του Τ.Ε.Ι. Καρδίτσας, για το σχεδιασµό και τη δωρεάν παραχώρηση έξι 
(6) σταντ µε τη µορφή επίπλου, για την άσκηση στάσιµου εµπορίου, µε οµοιόµορφο και 
καλαίσθητο σχέδιο και διαστάσεις, που δεν θα ενοχλεί την αισθητική του κέντρου της 
πόλης.   
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν συµµετείχαν οι κ.κ. 
Γεννάδιος και Γιοβάνης λόγω αποχώρησής τους από τη συνεδρίαση. 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 75 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 
 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 


