ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 109

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 2α του µήνα Αυγούστου 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. 109/2011 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής την 1/8/2011.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Απόσπασµα από το υπ’αριθµ.
9/1-8-2011
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
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε εξέταση της υπ' αριθµ. 8775/4-7-2011 αίτησης του κ.
Μπριάνα Ιωάννη για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων του καταστήµατός τους στην παιδική χαρά Αγ.
Παρασκευής.

Στην Καρδίτσα σήµερα την 1η του µηνός Αυγούστου του έτους 2011, ηµέρα της εβδοµάδος
∆ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ., στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθµ. 10793/287-2011 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) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος

2) Μπουραζάνης Αθανάσιος, Τακτικό Μέλος

2) Κατσιαβάρας Θωµάς, Τακτικό Μέλος

3) Τσιούκης Λάµπρος, Τακτικό Μέλος

3) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος

4) Αγραφιώτου Ελένη, Τακτικό Μέλος
5) Γεννάδιος Ιωάννης, Τακτικό Μέλος

αν και κλήθηκαν νόµιµα

6) Γιοβάνης Γεώργιος, Τακτικό Μέλος

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών,
παρόντες ήταν οι 6), 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 εξέταση
της υπ' αριθµ. 8775/4-7-2011 αίτησης του κ. Μπριάνα Ιωάννη για ανάπτυξη
τραπεζοκαθισµάτων του καταστήµατός τους στην παιδική χαρά Αγ. Παρασκευής και αφού
έλαβε υπόψη:
1.Την υπ' αριθµ. Πρωτ. 8775/4-7-2011 αίτηση του κ. Μπριάνα Ιωάννη η οποία έχει ως
εξής:
“Παρακαλώ όπως µου παραχωρήσετε χώρο 70 τ.µ. στην Παιδική Χαρά στην Αγ.
Παρασκευή προκειµένου να αναπτύξω τραπεζοκαθίσµατα.”
2.Την υπ' αριθµ. Πρωτ. 9912/14-7-2011 αίτηση- καταγγελία του κ. Έξαρχου Γεώργιου η
οποία έχει ως εξής:
“Κύριε ∆ήµαρχε σας παρακαλώ όπως επιληφθείτε ο ίδιος την κατάσταση της Παιδικής
Χαράς της Αγίας Παρασκευής Καρδίτσας όπου τις τελευταίες µέρες έλαβαν χώρα γεγονότα
όπου ανάγκασαν παιδιά και γονείς να φύγουν τροµαγµένοι από τον χώρο της Παιδικής
Χαράς. Η παιδική χαρά ενώ πρέπει να είναι χώρος για παιδιά εκεί ο κ. Βασίλειος Μπριάνας
διατηρεί παράνοµα τραπέζια και τέντες µαζεύοντας αλλοδαπούς που πίνουν µεθάνε
καυγαδίζουν και τροµάζουν τα µικρά παιδιά µε τις φασαρίες τους. Εκσφενδονίζουν
ποτήρια πιάτα τραπέζια καρέκλες και ότι άλλο βρεθεί µπροστά τους µε φόβο να
τραυµατιστούν τα παιδιά. Αυτό το γεγονός έλαβε χώρα πριν τρεις ηµέρες και όλα αυτά µε
την ανοχή κάποιων.”
3.Την εισήγηση του αναπλ. Προϊσταµένου του Τµήµατος Προσόδων κ. Καρρά Αναστάσιου
η οποία έχει ως εξής:
“Αναφορικά µε το αντικείµενο του θέµατος και έχοντας υπόψη:
Α) Την αίτηση µε αριθµ. 8775/04-07-2011 του κ. ΜΠΡΙΑΝΑ ΙΩΑΝΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ
που ζητά να του παραχωρήσουµε χώρο 70τµ για να αναπτύξει τραπεζοκαθίσµατα στη
παιδική χαρά στην Αγ. Παρασκευή.
Β)Την απόφαση ∆Σ 213-2003 Καθορισµός χώρων ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων στους
Κεντρικούς Κοινόχρηστους χώρους της πόλης της Καρδίτσας.
Γ)Την Εγκύκλιο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ 117840/1514/08.04.2011)
Οι κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου «αποτελούν το εντελώς απαραίτητο δια την υγεία των
ανθρώπων υποκατάστατο του φυσικού περιβάλλοντος εντός του αστικού ιστού», των
οποίων «η διατήρηση αποτελεί υψίστης προτεραιότητα γιά την προστασία της ποιότητας
του αστικού περιβάλλοντος, εις τρόπον ώστε και ελαχίστης τοιαύτης εκτάσεως η απώλεια
να λογίζεται ανεπίτρεπτος επιδείνωσις του οικιστικού περιβάλλοντος» (σκέψη 6η ΣτΕ
2242/1994).
Έχει δε κριθεί ότι, τα πάρκα και τα άλση που βρίσκονται σε κοινόχρηστο χώρο εντός
ρυµοτοµικού σχεδίου, εξοµοιώνονται µε τα δασικά οικοσυστήµατα και υπάγονται στην
ιδιαίτερη προστασία που θεσπίζεται για τα δάση και τις δασικές εκτάσεις µε το άρθρο 24
του Συντάγµατος (ενδεικτικά αναφέρονται, ΣτΕ ολ. 55/1993, 1118/1993, 1978/2002,
974/2005, ολ. 677/2010).
Μάλιστα, ο νοµοθέτης δεν έδωσε ούτε τη δυνατότητα επιτρεπτής επέµβασης στις
ανωτέρω εκτάσεις, πλην της διάνοιξης δηµοσίας οδού (άρθρο 49 παράγραφος 1 νόµου
998/1979), διαµορφώνοντας καθεστώς σχεδόν απόλυτης προστασίας τους.

Από την υφιστάµενη νοµολογία και τις εγκύκλιες διαταγές προκύπτει ότι, ως πάρκα ή
άλση αντιµετωπίζονται και οι κοινόχρηστοι χώροι που στο σχέδιο πόλης µπορεί να µη
χαρακτηρίζονται ως χώροι κοινοχρήστου πρασίνου, αλλά έχουν αποκτήσει εν τοις
πράγµασι τέτοιον χαρακτήρα (ΣτΕ 2588/1992, 1118/1993 κ.ά., γνµδ ΝΣτΚ 2568/1981,
1006/1983 κ.ά., αριθ. 87991/3814π.ε./20-3-2008 του Υφυπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίµων, 51/1992 εγκύκλιος ΥΠΕΧΩ∆Ε). Οι ανωτέρω εκτάσεις,
αντιµετωπιζόµενες ως πάρκα ή άλση, εµπίπτουν στο πλαίσιο των διατάξεων της δασικής
νοµοθεσίας για την προστασία και διαχείρισή τους.
Εισηγούµαι την µη χορήγηση χώρου 70τµ για να αναπτύξει τραπεζοκαθίσµατα στη παιδική
χαρά στην Αγ. Παρασκευή.”
4.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Οµόφωνα αποφάσισε
Την απόρριψη της αίτησης του κ. Μπριάνα Ιωάννη για παραχώρηση χώρου στην παιδική
χαρά της Αγ. Παρασκευής προκειµένου να αναπτύξει τραπεζοκαθίσµατα του
καταστήµατός του σύµφωνα και µε την εισήγηση της υπηρεσίας.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 109
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές
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