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ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήμερα την 28η του μήνα Μαϊου του έτους 2012 και
ώρα 13.00 μμ, η υπογεγραμμένη Νταβανά Ελένη (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’ αριθ. 204/2012
Απόφασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 17/5/2012.
Προς
τούτο
συντάχθηκε
το
παρόν
αποδεικτικό
από
τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 204
Απόσπασμα από το υπ’αριθ.
8/17-5-2012
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ημοτικού
Συμβουλίου ∆ήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι μάρτυρες

ΝΤΑΒΑΝΑ ΕΛΕΝΗ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Αριθ. Πρωτ. : 12893/28-05-2012

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΘΕΜΑ
Έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά την κατάργηση πέντε (5) θέσεων
περιπτέρων και τη μεταφορά αυτών σε άλλα σημεία της πόλης.
Στην Καρδίτσα σήμερα την 17η του μηνός Μαϊου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα
7:00 μ.μ, στο ∆ημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 11565/11-5-2012 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου του ∆ημοτικού Συμβουλίου του ∆ήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους
ορισμούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε σε
συνεδρίαση το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αναστασίου Απόστολος

18)Τσιούκης Λάμπρος

1) Αγραφιώτου Ελένη

2) Αρβανιτάκου Σοφία

19)Χλαπάνας Ηλίας

2)Χάρμπας Θωμάς

3) Γούλας Σωτήριος

20)Βερίλλης ∆ομήνικος

4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος

21)Γεννάδιος Ιωάννης

5) Ζορμπάς Ιωάννης

22)Καρκαλέτση Θεοδώρα

6) Καραγιάννης Νικόλαος

23)Ντελής Ιωάννης

7) Κατσιαβάρας Θωμάς

24)Ντούρλιας ∆ημήτριος

8) Κωστόπουλος ∆ημήτριος

25)Σουφλάκος Βασίλειος

9) Κωτούλας Φίλιππος

26)Τέγος Χρήστος

10)Μαρκινός Αθανάσιος

27)Γιοβάνης Γεώργιος

11)Μουζιούρας Νικόλαος

28)Μακροστέργιος Αθανάσιος

12)Μπατζιάκας Βασίλειος

29)Τσίπρας Εμμανουήλ

13)Μπουραζάνης Αθανάσιος

30)Αρχοντής ∆ημήτριος

14)Νασιάκου Αλεξάνδρα

31)Τσαντήλας Βασίλειος

15)Παπαγεωργίου Σταύρος
16)Παπαδημητρίου Χαρίλαος
17)Σούφλα Ουρανία

Αν και κλήθηκαν νόμιμα
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Το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 33
μελών, παρόντες ήταν 31), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος,
σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του ∆ημοτικού & Κοινοτικού
Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας ∆ιάταξης,
παρόντος του ∆ημάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου.

--------------------------Το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με έκδοση
κανονιστικής απόφασης που αφορά την κατάργηση πέντε θέσεων περιπτέρων και τη
μεταφορά αυτών σε άλλα σημεία της πόλης και αφού έλαβε υπόψη:
1.Την υπ' αριθμ. 14/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
2.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.”
3.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.”
4.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.
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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.”
5.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.”
6.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.
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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.
7. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των δημοτικών συμβούλων
Αποφάσισε ομόφωνα
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.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήραν μέρος οι ∆ημοτικοί
Σύμβουλοι κ.κ., Τσαντήλας, Αρχοντής & Τέγος , λόγω αποχώρησής των από τη συνεδρίαση.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α: Β498ΩΕΗ-ΥΚΒ

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθμό 204/2012
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

