
 

 

 
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 28η του µήνα Αυγούστου του έτους 
2013 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. 110/2013 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που 
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής την 27/8/2013 
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. 

9/27-8-2013 
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 

 
 
 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ 
 

ΘΕΜΑ 
Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση κανονιστικής απόφασης 
που αφορά στη µεταφορά θέσης άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου από 
αναξιοπαθούντες. 
  

 Στην Καρδίτσα σήµερα την 27η του µηνός Αυγούστου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος 

Τρίτη και ώρα 10:30 π.µ., στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθµ. 22422/23-8-

2013 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) Κωτούλας Φίλιππος, Πρόεδρος   1)Αγραφιώτου Ελένη, Τακτικό Μέλος 

2) Κατσιαβάρας Θωµάς, Τακτικό Μέλος   2)Χάρµπας Θωµάς 

3) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος   

4) Μπουραζάνης Αθανάσιος, Τακτικό Μέλος   

5) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος           αν και κλήθηκαν νόµιµα 

6) Γιοβάνης Γεώργιος, Τακτικό Μέλος   

7) Γεννάδιος Ιωάννης, Τακτικό Μέλος             

8)    

9)   

   

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, Βασιλική Τσατσαρώνη, για 

την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε την 
έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά  στη µεταφορά θέσης άσκησης υπαίθριου 
στάσιµου εµπορίου από αναξιοπαθούντες και αφού έλαβε υπόψη: 
 
1.Την εισήγηση του Τµήµατος Εµπορίου του ∆ήµου Καρδίτσας, η οποία έχει ως εξής: 
“Με την αριθµ. 50/28-3-2012 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καρδίτσας, 
καθορίστηκαν έξι θέσεις στο κέντρο της πόλης της Καρδίτσας για την δωρεάν έκδοση 
αδειών κατάληψης των αντίστοιχων χώρων, 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 
αποκλεισµό, για την πώληση καλαµποκιού- κάστανων (µε φουφούδες) και µαλλιού της 
γριάς και ποπ κορν. 
Με την αριθµ. 324/02-07-2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία εγκρίθηκε 
µε την αριθµ. 1985/146669 από 25-07-2012β ιδία της Γ.Γ.Α.∆.Θ.Στ.Ε., εγκρίθηκαν οι 
θέσεις αυτές. 
Η µία από τις έξι θέσεις καθορίστηκε στη διασταύρωση των πεζοδρόµων ∆. Τερτίπη και 
Σµύρνης µε πώληση καλαµποκιού- κάστανων. 
Στο σηµείο όµως που προβλέφθηκε να τοποθετηθεί το σταντ, στις 23/4/2012 δόθηκε από 
το ∆ήµο άδεια για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων του καφενείου, ιδιοκτησίας 
Αβραµοπούλου Ελένης του Ναούµ µε την αριθµ. πρωτ. άδεια λειτουργίας 8129/20-4-
2012. 
Ως εκ τούτου παρακαλούµε για την κατάργηση της παραπάνω θέσης, δεδοµένου ότι δεν 
υπάρχει άλλος κενός χώρος για την τοποθέτηση του σταντ, στη διασταύρωση αυτή.” 
 

2.Το υπ' αριθµ. 2/6-6-2013 πρακτικό της Επιτροπής Υπαίθριου Στάσιµου Εµπορίου. 
 

3.Την υπ' αριθµ. 110/2013 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καρδίτσας. 
 

4.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπως αυτές 
καταγράφηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης. 
 

Οµόφωνα εισηγείται 
 

Την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά στη µεταφορά θέσης άσκησης υπαίθριου 
στάσιµου εµπορίου από αναξιοπαθούντες, ήτοι: 
 
Την µεταφορά της θέσης από τη διασταύρωση των πεζοδρόµων ∆. Τερτίπη και Σµύρνης 
στο ανατολικό τµήµα της Πλατείας Γιολδάση (Λάππα) και σε σηµείο που θα υποδειχθεί 
από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Καρδίτσας. 
 
      

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν συµµετείχε το µέλος 
της Επιτροπής κ. Γιοβάνης Γεώργιος λόγω αποχώρησής του από τη συνεδρίαση. 
 
 
 

  



 

 

 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 110 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε 

   

 

       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                   Ακολουθούν υπογραφές 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ 

 

 
 

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ 
 
 
 
 

 


