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ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 2η του µήνα Οκτωβρίου 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. 145/2012 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής την 28/9/2012
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Απόσπασµα από το υπ’αριθµ.
13/28-9-2012
Πρακτικό Συνεδριάσεως της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες
ΑΓΛΑΪΑ ΜΠΑΚΑΡΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΨΗΜΜΕΝΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ
Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση κανονιστική απόφασης που αφορά
τον καθορισµό θέσεων στάσιµων καντινών σε ιδιωτικό χώρο στις Τοπικές Κοινότητες Μυρίνης και
Ραχούλας στο ∆ήµο Καρδίτσας.
Στην Καρδίτσα σήµερα την 28η του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2012, ηµέρα της εβδοµάδος
Παρασκευή και ώρα 9:30 π.µ., στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθµ.
22454/24-9-2012 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) Αγραφιώτου Ελένη, Τακτικό Μέλος

2) Μπουραζάνης Αθανάσιος, Τακτικό Μέλος

2) Γεννάδιος Ιωάννης, Τακτικό Μέλος

3) Τσιούκης Λάµπρος, Τακτικό Μέλος
4) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος
5) Κατσιαβάρας Θωµάς, Τακτικό Μέλος
6) Σούφλα Ουρανία, Αναπλ. Μέλος

αν και κλήθηκαν νόµιµα

7) Γιοβάνης Γεώργιος, Τακτικό 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 την
έκδοση κανονιστική απόφασης που αφορά τον καθορισµό θέσεων στάσιµων καντινών σε
ιδιωτικό χώρο στις Τοπικές Κοινότητες Μυρίνης και Ραχούλας στο ∆ήµο Καρδίτσας και
αφού έλαβε υπόψη:
1.Την εισήγηση της αναπληρώτριας προϊσταµένης του Τµήµατος Υπαίθριου Εµπορίου κας
Τζέλλου Ναταλίας η οποία έχει ως εξής:
“Σας διαβιβάζουµε τις αιτήσεις µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τις αποφάσεις των
συµβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων και το πρακτικό της Επιτροπής υπαίθριου στάσιµου
εµπορίου που συνεδρίασε στις 10/09/2012 και συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την υπ' αριθµ.
205/19-04-2012 απόφαση ∆ηµάρχου, βάση του άρθρου 1 παρ. 6 του Ν. 2323/1995,
όπως είχε τροποποιηθεί µε το άρθρο 1, παρ. 4, εδ. Β του Ν. 3190/03 και αντικαταστάθηκε
µε το άρθρο 1, παρ. 8 του Ν. 3377/05 και τροποποιήθηκε εκ νέου µε την παρ. 4 του
άρθρου 1 της ΚΥΑ Κ1-164/17.1.2011, µε το εξής θέµα:
1.τον καθορισµό θέσεων στάσιµων καντινών ρυµουλκούµενων (από συγκεκριµένο
όχηµα) ή αυτοκινούµενων µε αριθµό κυκλοφορίας και µη σταθερά συνδεδεµένων µε το
έδαφος σε ιδιωτικό χώρο στις Τοπικές Κοινότητες Μυρίνης και Ραχούλας του ∆ήµου
Καρδίτσας, για τη χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιµου εµπορίου, σύµφωνα µε τις
παραγράφους 5β, 6 του άρθρου 1 του Ν. 2323/95 όπως είχε τροποποιηθεί µε το άρθρο 1
του Ν. 3190/03 και αντικαταστάθηκε µε τις παρ. 5Β, 6 του άρθρου 1 του Ν. 3377/05
και παρακαλούµε για τη δική σας εισήγηση σύµφωνα µε το εδ. Βι, της παρ. 1 του άρθρου
73. του Ν. 3852/10 στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, προκειµένου να αποφασίσει έως τις 31
Οκτωβρίου, σύµφωνα µε την παρ. 1Α του άρθρου β14 του Ν. 4038/2012.”
2.Το υπ' αριθµ. 1/10-9-2012 πρακτικό της Γνωµοδοτικής Επιτροπής Υπαίθριου Στάσιµου
Εµπορίου.
3.Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 6 του Ν. 2323/1995, όπως είχε τροποποιηθεί µε το άρθρο
1, παρ. 4, εδ. Β του Ν. 3190/03 και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1, παρ. 8 του Ν.
3377/05 και τροποποιήθηκε εκ νέου µε την παρ. 4 του άρθρου 1 της ΚΥΑ Κ1164/17.1.2011.
4.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Οµόφωνα εισηγείται
1.Την έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης µε την οποία καθορίζονται οι θέσεις
στάσιµων καντινών σε ιδιωτικό χώρο στις ∆ηµοτικές και Τοπικές Κοινότητες του ∆ήµου
Καρδίτσας σύµφωνα µε τις παραγράφους 5β κ' 6 του άρθρου 1 του Ν.2323/95 όπως είχε
τροποποιηθεί µε το άρθρο 1 του Ν.3190/03 και αντικαταστάθηκε µε τις παρ. 5β, 6 του
άρθρου 1, του Ν.3377/05.

2.Οι προτεινόµενες θέσεις ανά τοποθεσία και ανά Τοπική Κοινότητα καθώς και ο αριθµός
αυτών, σύµφωνα και µε τις αποφάσεις των Τοπικών Κοινοτήτων Μυρίνης και Ραχούλας,
περιγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:
Α/Α

∆ΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

1

Τ.Κ. ΜΥΡΙΝΗΣ

2

Τ.Κ. ΡΑΧΟΥΛΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ
2/11-07-2012

10/03-09-2012

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΘΕΣΕΩΝ

ΠΑΠΑΒΑΡΣΑΜΗ
ΚΩΝ/ΝΟΥ
του Βασ.

Στο αριθµ. 416
αγροτεµάχιο στην
1η
είσοδο
του
οικισµού Μυρίνης
(εκτός
ορίων
οικισµού)

ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ του
Θωµά

Στο
αγροτεµάχιο
που βρίσκεται στην
επαρχιακή
οδό
ΚαρδίτσαςΡαχούλας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν συµµετείχε το µέλος
της Επιτροπής κ. Παπαδηµητρίου Χαρίλαος λόγω µη έγκαιρης προσέλευσής του στη
συνεδρίαση.
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 145
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
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