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ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 28η του µήνα Αυγούστου του έτους
2013 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. 107/2013 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής την 27/8/2013
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Απόσπασµα από το υπ’αριθµ.
9/27-8-2013
Πρακτικό Συνεδριάσεως της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Καρδίτσας

Οι µάρτυρες

Αυτός που το τοιχοκόλλησε
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ

ΑΓΛΑΪΑ ΜΠΑΚΑΡΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΨΗΜΜΕΝΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ

ΘΕΜΑ
Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση κανονιστικής απόφασης
που αφορά στον καθορισµό δύο (2) θέσεων για την άσκηση υπαίθριου στάσιµου
εµπορίου από παραγωγούς και καντίνες.
Στην Καρδίτσα σήµερα την 27η του µηνός Αυγούστου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος
Τρίτη και ώρα 10:30 π.µ., στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθµ. 22422/23-82013 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)Χάρµπας Θωµάς

3) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος
4) Μπουραζάνης Αθανάσιος, Τακτικό Μέλος
5) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος

αν και κλήθηκαν νόµιµα

6) Γιοβάνης Γεώργιος, Τακτικό Μέλος
7) Γεννάδιος Ιωάννης, Τακτικό Μέλος
8)
9)
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών,
παρόντα ήταν τα 7), 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 την
έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά στον καθορισµό δύο (2) θέσεων για την
άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου από παραγωγούς και καντίνες και αφού έλαβε
υπόψη:
1.Την εισήγηση του Τµήµατος Εµπορίου του ∆ήµου Καρδίτσας, η οποία έχει ως εξής:
“Σας παραθέτουµε τις αποφάσεις της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καρδίτσας και το πρακτικό
της Επιτροπής υπαίθριου στάσιµου εµπορίου που συνεδρίασε στις 21/12/2012 και
συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την υπ' αριθµ. 205/19-4-2012 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 τα
εξής θέµατα:
1.Καθορισµός δύο (2) θέσεων άσκησης υπαίθριου εµπορίου σε δηµοτικούς χώρους,
από καντίνες ρυµουλκούµενες (από συγκεκριµένο όχηµα) ή αυτοκινούµενες µε αριθµό
κυκλοφορίας και µη σταθερά συνδεδεµένων µε το έδαφος σε κοινόχρηστο χώρο στη
∆ηµοτική Κοινότητα Καρδίτσας, για τη χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιµου εµπορίου,
σύµφωνα µε τις παραγράφους 5β, 6 του άρθρου 1 του Ν. 2323/1995 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.Καθορισµός δύο (2) θέσεων για την άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου από
παραγωγούς σε κοινότητα 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. Β i, της παρ. 1 του άρθρου
73, του Ν. 3852/10 στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Σας επισηµαίνουµε ότι η Επιτροπή Στάσιµου
Εµπορίου κατά πλειοψηφία δεν συµφωνεί µε τον καθορισµό όλων των παραπάνω
θέσεων.”
2.Το υπ' αριθµ. 4/21-12-2012 πρακτικό της Επιτροπής Υπαίθριου Στάσιµου Εµπορίου.
3.Το υπ' αριθµ. 2/6-6-2013 πρακτικό της Επιτροπής Υπαίθριου Στάσιµου Εµπορίου, όπου
το θέµα επανεξετάστηκε.
4.Την υπ' αριθµ. 206/2012 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καρδίτσας.
5.Την τοποθέτηση του µέλους της Επιτροπής κ. Παπαδηµητρίου Χαρίλαου ο οποίος
µεταξύ άλλων εξέφρασε την άποψη ότι θα έπρεπε να καθοριστούν δύο θέσεις για την
άσκηση υπαίθριου εµπορίου στις παρυφές της πόλης.
6.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπως αυτές
καταγράφηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης.
7.Την επακολουθήσασα ψηφοφορία κατά την οποία ΚΑΤΑ του καθορισµού δύο (2)
θέσεων για την άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου από παραγωγούς και καντίνες

ψήφισαν όλα τα παρόντα µέλη της Επιτροπής πλην του κ. Παπαδηµητρίου Χαρίλαου ο
οποίος ψήφισε ΛΕΥΚΟ (Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 96 αν κάποιο
µέλος αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση και
τόσο η άρνηση όσο και η λευκή ψήφος λογίζονται ως αρνητικές ψήφοι.).

Κατά πλειοψηφία εισηγείται
Την απόρριψη των αιτήσεων για καθορισµό τεσσάρων (4) συνολικά θέσεων για την
άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου από παραγωγούς και καντίνες στην πόλη της
Καρδίτσας, σύµφωνα και µε την εισήγηση της Επιτροπής Υπαίθριου Στάσιµου Εµπορίου.
Μειοψήφισε το µέλος της Επιτροπής κ. Παπαδηµητρίου Χαρίλαος ο οποίος ψήφισε ΛΕΥΚΟ
(Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 96 αν κάποιο µέλος αρνηθεί ψήφο ή
δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση και τόσο η άρνηση όσο και η
λευκή ψήφος λογίζονται ως αρνητικές ψήφοι.).

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 107
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε
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ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές
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Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
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