
 
 

 

 
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 7η του µήνα Μαρτίου του έτους 2014 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. 44/2014 
Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτής την 18/2/2014 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 44 
  

 

  

  
Απόσπασµα από το υπ’αριθµ. 

2/18-2-2014 
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 
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε αίτηση δηµοτών για µεταφορά ζαρντινιερών 
(κ.κ.Παπαγιαννακοπούλου, Τρούκη, Τζέλλου) 
  

 Στην Καρδίτσα σήµερα την 18η του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος 

Τρίτη και ώρα 9:30 π.µ., στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθµ. 3878/14-2-

2014 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) Γεννάδιος Ιωάννης, Τακτικό Μέλος,  

3) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος   

4) Μπουραζάνης Αθανάσιος, Τακτικό Μέλος  αν και κλήθηκαν νόµιµα 

5) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος            

6) Γιοβάνης Γεώργιος, Τακτικό Μέλος   

7) Χάρµπας Θωµάς, Τακτικό Μέλος             

8) Καραγιάννης Νικόλαος, Αναπλ. Μέλος   

9)   

   

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, Βασιλική Τσατσαρώνη, για την 

τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε αίτηση 
δηµοτών για µεταφορά ζαρντινιερών (κ.κ. Παπαγιαννακοπούλου, Τρούκη, Τζέλλου) και αφού 
έλαβε υπόψη: 
 
1.Την υπ' αριθµ. πρωτ. 11473/15-5-2013 αίτηση της κας Παπαγιαννακοπούλου Γαρουφαλιάς, 
η οποία έχει ως εξής: 
“Παρακαλώ όπως γίνει µεταφορά 1)ζαρντινιέρας, 2)κάδο απορριµµάτων από πεζόδροµο Στ. 
Λάππα 13 για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων.” 
 
2.Την υπ' αριθµ. πρωτ. 22644/26-8-2013 αίτηση του κ. Τρούκη Ιωάννη, η οποία έχει ως εξής: 
“Παρακαλώ όπως µετακινηθεί περιβόλι µε λουλούδια που είναι ακριβώς στη είσοδο του 
µαγαζιού µας και η µετακίνησή του απέναντι δεν θα ενοχλεί καµιά πρόσβαση σε κατάστηµα.” 
 
3.Την υπ' αριθµ. 26802/4-10-2013 αίτηση του κ. Τζέλλου Ανδρέα, η οποία έχει ως εξής: 
“Παρακαλώ όπως µετακινηθούν οι γλάστρες- παρτέρια µπροστά από την επιχείρηση που 
διαθέτω επί της οδού Τερτίπη κ Χατζηµήτρου επί του κεντρικού πεζόδροµου, διότι δεν υπάρχει 
πρόσβαση των πελατών, καθώς οι διπλανές επιχειρήσεις δεξιά και αριστερά µε την εξάπλωση- 
διαµόρφωση τραπεζοκαθισµάτων έχουν κάνει πολύ δύσκολη την πρόσβαση.” 
 
4.Την εισήγηση του Τµήµατος Πρασίνου, η οποία έχει ως εξής: 
“∆εδοµένου ότι υπάρχουν πολλές προφορικές οχλήσεις αλλά και έγγραφες αιτήσεις δηµοτών 
που αφορούν στην µεταφορά ζαρντινιερών στον κεντρικό πεζόδροµο της πόλης µας, κρίνουµε 
απαραίτητο να τηρείται µια κοινή στάση για τον τρόπο αντιµετώπισης συνολικά τέτοιων 
αιτηµάτων, που όπως φαίνεται θα γίνονται ολοένα και περισσότερα λόγω της τάσης τα 
περισσότερα καταστήµατα να µετατρέπονται κυρίως σε χώρους υγειονοµικού ενδιαφέροντος. 
Η άποψή µας είναι να µην επιτρέπεται καµία κατά βούληση τροποποίηση των θέσεων των 
ζαρντινιερών και να τηρούνται τόσο ο νέος κανονισµός χρήσης παραχωρούµενων 
κοινόχρηστων χώρων, όσο και οι σχετικές αρχιτεκτονικές µελέτες.” 
 
5.Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καρδίτσας, η οποία έχει ως εξής: 
“Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό σας ενηµερώνουµε ότι µε την υπ' αριθµ. 490/12-9-2013 
απόφαση ∆.Σ. Καρδίτσας εγκρίθηκε ο Νέος Κανονισµός χρήσης παραχωρούµενων 
κοινόχρηστων χώρων. Η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισµάτων των καταστηµάτων υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος γίνεται κατόπιν αδειοδότησης του Τµήµατος Εσόδων και περιουσίας της ∆/νσης 
οικονοµικών υπηρεσιών του ∆ήµου Καρδίτσας βάσει του ανωτέρω Κανονισµού. 
Σε ότι αφορά στις αιτήσεις που επισυνάπτονται στο ανωτέρω σχετικό, κατόπιν αυτοψίας που 
διενεργήθηκε από την υπηρεσία µας, επισηµαίνουµε τα εξής: 
-Οι υπ' αριθµ. 22644/26-8-2013 (φωτο 2) και 11473/15-5-2013 αφορούν σε καταστήµατα, 
στα οποία δεν λειτουργούν επιχειρήσεις και είναι προς ενοικίαση. Οι ζαρντινιέρες δεν 
εµποδίζουν την πρόσβαση στα εν λόγω καταστήµατα. Στην περίπτωση που ενοικιαστούν σε 
καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισµάτων θα γίνει στην 
επιφάνεια που είναι διαθέσιµη µε δεδοµένη τη θέση των ζαρντινιέρων. 
-Η υπ' αριθµ. 26802/4-10-2013 αίτηση αφορά σε κατάστηµα σε στοά (φωτο 1) και ως εκ 
τούτου οι ζαρντινιέρες είναι σε τέτοια απόσταση που σε καµία περίπτωση δεν εµποδίζουν την 
πρόσβαση στο εν λόγω κατάστηµα. 
Επισηµαίνουµε ότι η διαµόρφωση των κοινοχρήστων χώρων γίνεται βάσει αρχιτεκτονικών 
µελετών, οι οποίες δεν επιτρέπεται να τροποποιούνται αποσπασµατικά, σε βάρος της χρήσης 

  



 
 

 

για την οποία προορίζονται και της ασφαλούς και ανεµπόδιστης κίνησης των πεζών και των 
οχηµάτων έκτακτης ανάγκης.” 
 
6.Την υπ' αριθµ. 344/2013 απόφαση του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καρδίτσας. 
 
7.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής όπως αυτές 
καταγράφηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης. 
 

Οµόφωνα αποφάσισε 
 

Την απόρριψη των αιτήσεων των κ.κ. Παπαγιαννακοπούλου, Τρούκη και Τζέλλου διότι η θέση 
των ζαρντινιέρων δεν εµποδίζει την πρόσβαση στα καταστήµατά τους και επιπλέον η 
διαµόρφωση των κοινοχρήστων χώρων γίνεται βάσει του Νέου Κανονισµού χρήσης 
παραχωρούµενων κοινόχρηστων χώρων και βάσει αρχιτεκτονικών µελετών, οι οποίες δεν 
επιτρέπεται να τροποποιούνται αποσπασµατικά, σε βάρος της χρήσης για την οποία 
προορίζονται και της ασφαλούς και ανεµπόδιστης κίνησης των πεζών και των οχηµάτων 
έκτακτης ανάγκης, σύµφωνα και µε την εισήγηση της υπηρεσίας. 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν συµµετείχε το µέλος της 
Επιτροπής κ. Καραγιάννης Νικόλαος λόγω αποχώρησής του από τη συνεδρίαση. 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 44 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε 

   

 

       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ 
 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ                                    Ακολουθούν υπογραφές 

 

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ 

 
 
 

 
 


