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Στην Καρδίτσα σήµερα την 1η 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. 14/2012
Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτής την 7/2/2012
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Απόσπασµα από το υπ’αριθµ.
3/7-2-2012
Πρακτικό Συνεδριάσεως της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Καρδίτσας

Οι µάρτυρες

Αυτός που το τοιχοκόλλησε
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΘΕΜΑ
Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά
την κατάργηση πέντε (5) θέσεων περιπτέρων και τη µεταφορά αυτών σε άλλα σηµεία της πόλης
της Καρδίτσας.

Στην Καρδίτσα σήµερα την 7η του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, ηµέρα της εβδοµάδος
Τρίτη και ώρα 11:00 π.µ., στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθµ. 2491/3-22012 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
1) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Γεννάδιος Ιωάννης, Τακτικό Μέλος

2) Μπουραζάνης Αθανάσιος, Τακτικό Μέλος
3) Τσιούκης Λάµπρος, Τακτικό Μέλος
4) Αγραφιώτου Ελένη, Τακτικό Μέλος
5) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος

αν και κλήθηκε νόµιµα

6) Κατσιαβάρας Θωµάς, Τακτικό Μέλος
7) Γιοβάνης Γεώργιος, Τακτικό Μέλος Μέλος
8) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό 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, 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 για την έκδοση κανονιστικής απόφασης που
αφορά την κατάργηση πέντε (5) θέσεων περιπτέρων και τη µεταφορά αυτών σε άλλα
σηµεία της πόλης και αφού έλαβε υπόψη:
1.Την υπ' αριθµ. πρωτ. 8924/8-12-2008 αίτηση της κας Αθανασοπούλου Αγορής η οποία
έχει ως εξής:
“Κύριε ∆ήµαρχε,
Είµαι ιδιοκτήτρια περιπτέρου στο κέντρο της Καρδίτσας, και συγκεκριµένα στην οδό
Υψηλάντου 31. Σας παρακαλώ να µεταφερθεί το οίκηµα του περιπτέρου στην αρχική του
θέση έναντι της πρασιάς, δηλαδή λίγα µέτρα πιο δίπλα. Σήµερα, παραµένει µπροστά σε
εµπορικά καταστήµατα και γίνοµαι δέκτης πολλών παραπόνων από τους
καταστηµατάρχες. Αξίζει να σας υπενθυµίσω ότι ο χώρος που βρίσκεται σήµερα το οίκηµα
του περιπτέρου, επιλέχθηκε προσωρινά µέχρι ωσότου ολοκληρωθεί η τότε πλακόστρωση
του πεζοδροµίου.
Πιστεύω να δείτε µε κατανόηση το πρόβληµά µου και άµεσα να αποκαταστήσετε αυτό.
Σε περίπτωση που αποφασίσετε να γίνει η µεταφορά του περιπτέρου (στους κάδους
σκουπιδιών) στην οδό Υψηλάντου µε Κουµουνδούρου δεν θα µεταφερθεί το υπάρχον
περίπτερο αλλά θα γίνει καινούργιο.”
2.Την υπ' αριθµ. 8924/8-12-2008 αίτηση των εµπόρων- ιδιοκτητών καταστηµάτων της
οδού Υψηλάντου (κ.κ. Αργυρίου, Κρανής, Καπέτας, Παπακώστας, Παπαγιάννης και Γκένα)
η οποία έχει ως εξής:
“Κύριε ∆ήµαρχε,
Είµαι ιδιοκτήτρια περιπτέρου στο κέντρο της Καρδίτσας, και συγκεκριµένα στην οδό
Υψηλάντου 31. Σας παρακαλώ να µεταφερθεί το οίκηµα του περιπτέρου στην αρχική του
θέση έναντι της πρασιάς, δηλαδή λίγα µέτρα πιο δίπλα. Σήµερα, παραµένει µπροστά σε
εµπορικά καταστήµατα και γίνοµαι δέκτης πολλών παραπόνων από τους
καταστηµατάρχες. Αξίζει να σας υπενθυµίσω ότι ο χώρος που βρίσκεται σήµερα το οίκηµα
του περιπτέρου, επιλέχθηκε προσωρινά µέχρι ωσότου ολοκληρωθεί η τότε πλακόστρωση
του πεζοδροµίου.
Πιστεύω να δείτε µε κατανόηση το πρόβληµά µου και άµεσα να αποκαταστήσετε αυτό.
Σε περίπτωση που αποφασίσετε να γίνει η µεταφορά του περιπτέρου (στους κάδους
σκουπιδιών) στην οδό Υψηλάντου και Κουµουνδούρου δεν θα µεταφερθεί το υπάρχον
περίπτερο αλλά θα γίνει καινούργιο.”
3.Την υπ' αριθµ. πρωτ. 1926/2-3-2011 αίτηση του κ. Καπράνα Κων/νου η οποία έχει ως
εξής:
“Κύριε ∆ήµαρχε, µπροστά στο κατάστηµά µου επί της οδού Κουµουνδούρου και ∆ιάκου,
βρίσκεται ανενεργό ένα περίπτερο πάνω από δύο (2) χρόνια.
Επειδή χρήζει καθαριότητας ο περιβάλλον χώρος.
Επειδή η εφαρµογή του αντικαπνιστικού νόµου άλλαξε τις συνθήκες βιωσιµότητας της
επιχείρησής µου (καφενείο).
Επειδή η θέση του περιπτέρου είναι τέτοια που δεν επιτρέπει το πέρασµα αναπηρικού
καροτσιού, καθώς έχω οικογενειακό πρόβληµα από ατύχηµα του υιού µου.
Επειδή άµεσα πρέπει να κάνω ανακαίνιση στο κατάστηµά µου, και πληρώνω στον ∆ήµο
τέλη πεζοδροµίου λόγω κατάληψης χώρου.
Παρακαλώ να µεριµνήσετε για την αποµάκρυνση του περιπτέρου το ταχύτερο δυνατόν.”

4.Την υπ' αριθµ. 4726/12-7-2010 αίτηση του κ. Βόλα Γεώργιου η οποία έχει ως εξής:
“Παρακαλώ όπως µε ενηµερώσετε αν υπάρχει άδεια εκµετάλλευσης του περιπτέρου που
βρίσκεται στην διασταύρωση των οδών ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ- ΝΙΚΗΤΑΡΑ το οποίο δεν
λειτουργεί από τριµήνου τουλάχιστον και παρακαλώ όπως µεριµνήσετε για την µεταφορά
του διότι γίνονται εκεί ατυχήµατα και παραβίαση του χώρου του σε βάρος του
καταστήµατός µου.”
5.Την από 23-12-2011 εισήγηση του υπαλλήλου του τµήµατος εµπορίου κ. Σερέτη
∆ηµήτριου η οποία έχει ως εξής:
“Με αφορµή πολλών αιτηµάτων κατόχων αδειών εκµετάλλευσης περιπτέρων,
καταστηµαταρχών και ενοικιαστών σχετικά µε τη λειτουργία των περιπτέρων στην πόλη
της Καρδίτσας, είναι ανάγκη µερικά περίπτερα να µεταφερθούν σε άλλα σηµεία για να
συνεχίσουν εκεί τη λειτουργία τους, δεδοµένου ότι στις σηµερινές θέσεις εµποδίζουν την
οµαλή διέλευση των πεζών, ΑΜΕΑ και επιπλέον δηµιουργούνται προβλήµατα στους
καταστηµατάρχες. Η µετατόπιση των περιπτέρων θα γίνει µε τη σύµφωνη γνώµη των
κατόχων των αδειών.
Η αρµόδια Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου πρέπει άµεσα να καθορίσει τις νέες θέσεις µε
τοπογραφικό διάγραµµα προκειµένου να ξεκινήσει η µεταφορά αυτή και να
αποκατασταθούν τα πεζοδρόµια των σηµερινών θέσεων. Οι νέες θέσεις δεν πρέπει να
επηρεάζουν τη λειτουργία τυχόν γειτονικών περιπτέρων.
Η δαπάνη που θα απαιτηθεί για το σκοπό αυτό θα βαρύνει τους αιτούντες εκτός από τις
περιπτώσεις που η µεταφορά θα γίνεται µε πρωτοβουλία του ∆ήµου. Τα περίπτερα που
πρόκειται να µεταφερθούν είναι τα εξής:
Το περίπτερο που βρίσκεται στη συµβολή των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Νικηταρά
πρέπει να µεταφερθεί σε άλλο σηµείο διότι η αριθµ. Ν. 2495/29-12-2010 απόφαση του
Νοµάρχη Καρδίτσας µε την οποία χορηγήθηκε άδεια εκµετάλλευσης περιπτέρου στον
ΓΑΚΗ ΘΩΜΑ του ΛΑΜΠΡΟΥ ακυρώθηκε µε την αριθµ. Φ.454.2/179/158609/8-4-2011
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας έπειτα από προσφυγή που κατέθεσε ο
καταστηµατάρχης ΒΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. Επί πλέον το περίπτερο είναι
ανενεργό για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Καταλαµβάνει δε όλο το πλάτος του πεζοδροµίου
και εµποδίζει τη διέλευση των πεζών και ΑΜΕΑ, καθώς και την εύρυθµη λειτουργία του
καταστήµατος του ΒΟΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. Η χορήγηση άδειας για το συγκεκριµένο περίπτερο
θα γίνει µετά την οριστικοποίηση της νέας θέσης. Προτεινόµενη θέση συµβολή των οδών
Χατζηµήτρου και ∆ιάκου στο πάρκο. Η µεταφορά θα γίνει µε δαπάνη του ∆ήµου.
Το περίπτερο που βρίσκεται στη συµβολή των οδών Κουµουνδούρου και ∆ιάκου εµποδίζει
τη διέλευση των πεζών και ΑΜΕΑ καθώς και τη λειτουργία του καφενείου του ΚΑΠΡΑΝΑ
ΚΩΝ/ΝΟΥ, ο οποίος µε αίτησή του ζητεί τη µετατόπιση. Το περίπτερο είναι ανενεργό για
µεγάλο χρονικό διάστηµα. Κάτοχος της άδειας είναι η ΠΑΠΑ∆ΗΜΑ ΑΛΚΜΗΝΗ η οποία
συµφωνεί µε αίτησή της να µεταφερθεί στην πλατεία Ευαγγελίστριας, σε σηµείο που
υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου. Η δαπάνη που θα χρειασθεί για τη µεταφορά θα
βαρύνει τους αιτούντες.
Το περίπτερο που βρίσκεται στην οδό Υψηλάντου 31, είναι ανενεργό για πολύ µεγάλο
χρονικό διάστηµα, η δε λειτουργία του καθίσταται προβληµατική στο συγκεκριµένο σηµείο
µετά από την κατασκευή του ποδηλατόδροµου. Κάτοχος της αδείας είναι η
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΟΡΗ η οποία µε αίτησή της ζητεί τη µεταφορά του περιπτέρου στην
είσοδο της πόλης στο Κοιµητήριο η επί της οδού Σαρανταπόρου 41. Την αίτηση
προσυπογράφουν και οκτώ (8) καταστηµατάρχες που έχουν τα καταστήµατά τους επί της
οδού Υψηλάντου.
Το περίπτερο που βρίσκεται στη συµβολή των οδών Υψηλάντου και Χατζηµήτρου πρέπει
να µετακινηθεί σε άλλο σηµείο, διότι καταλαµβάνει όλο το πλάτος του πεζοδροµίου, είναι
αδύνατη η διέλευση των πεζών και των ΑΜΕΑ, εµποδίζει τη λειτουργία του καταστήµατος
της ∆ΗΜΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, η οποία υπέβαλλε αίτηση για τη µετατόπιση αυτού. Κάτοχος της

άδειας είναι ο ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ο οποίος ζητεί µε αίτησή του τη
µεταφορά του περιπτέρου στο Αθλητικό Πάρκο (παράδροµος). Στη συγκεκριµένη θέση
υπάρχουν διαφωνίες από τους ΚΑΡΑΝΑΣΙΟ ΧΑΡΑΛΆΜΠΟ, ΒΟΥΒΟΣΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗ
ΒΑΪΑ, ΣΤΟΛΙΜΟΥΝ ΤΑΤΙΑΝΑ οι οποίοι πωλούν νόµιµα προϊόντα καπνού και θεωρούν ότι
έτσι θίγονται τα συµφέροντά τους. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να καταργηθεί η
υπάρχουσα θέση, εφόσον συµφωνεί και ο δικαιούχος ανάπηρος και επιπλέον υπάρχει
σοβαρός κίνδυνος πρόκλησης τροχαίων ατυχηµάτων µε τη συνέχιση της λειτουργίας του
περιπτέρου µε τη σηµερινή του µορφή. Η δαπάνη µεταφοράς θα βαρύνει τους αιτούντες.
Ο ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ κάτοχος της αδείας περιπτέρου που λειτουργεί
στην οδό Σκυλοσόφου και Αλκιβιάδου ζητάει µε αίτησή του τη µεταφορά του περιπτέρου
στη συµβολή των οδών Θεσσαλιώτιδος και Εµµανουήλ ή στη συµβολή των οδών
Θεσσαλιώτιδος και Αλκιβιάδου, θέση µε την οποία συµφωνεί και ο ενοικιαστής του
περιπτέρου ΓΑΡΙΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
Κατόπιν αυτών εισηγούµαι την κατάργηση όλων των παραπάνω θέσεων περιπτέρων
συνολικά πέντε (5) θέσεις και τη µεταφορά αυτών σε άλλα σηµεία της πόλης Καρδίτσας
που θα καθοριστούν από την αρµόδια Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου µε τοπογραφικό
διάγραµµα. Προτεινόµενες θέσεις:Οδός Σαρανταπόρου, Αθλητικό πάρκο (παράδροµος).
Κοιµητήριο (είσοδος πόλης), πλατεία Ευαγγελίστριας, Καροπλεσίτικα πλατεία, πεζόδροµος
Χατζηµήτρου, πάρκο Χατζηµήτρου και ∆ιάκου.
6.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Α.Οµόφωνα εισηγείται
Την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά την κατάργηση τεσσάρων (4) θέσεων
περιπτέρων και τη µεταφορά αυτών σε άλλα σηµεία της πόλης της Καρδίτσας, ήτοι:
1.Το περίπτερο που βρίσκεται στην οδό Υψηλάντου 31, κάτοχος της αδείας του οποίου
είναι η Αθανασοπούλου Αγορή, µεταφέρεται στην οδό Σαρανταπόρου 41, κοντά στην
Περιφερειακή ∆ιοίκηση.
2.Το περίπτερο που βρίσκεται στη συµβολή των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Νικηταρά,
κάτοχος της αδείας του οποίου είναι ο Γάκης Θωµάς, µεταφέρεται στη συµβολή των οδών
Χατζηµήτρου και ∆ιάκου.
3.Το περίπτερο που βρίσκεται στην συµβολή των οδών Κουµουνδούρου και ∆ιάκου,
κάτοχος της αδείας του οποίου είναι η Παπαδήµα Αλκµήνη, µεταφέρεται στην πλατεία
Ευαγγελιστρίας και σε σηµείο που θα υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου.
4.Το περίπτερο που βρίσκεται στην οδό Σκυλοσόφου και Αλκιβιάδου, κάτοχος της αδείας
του οποίου είναι ο Πατραµάνης Κων/νος, µεταφέρεται στη συµβολή των οδών
Θεσσαλιώτιδος και ∆. Εµµανουήλ.
Β.Οµόφωνα αποφάσισε
Την αναβολή της συζήτησης της αίτησης του Νικολαϊδη Ανδρέα, κάτοχο της άδειας του
περιπτέρου που βρίσκεται στη συµβολή των οδών Υψηλάντου και Χατζηµήτρου.
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 14
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
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Ακολουθούν υπογραφές
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