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Α Π Ο ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ  
Στην Καρδίτσα σήμερα την 24η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 
2012 και ώρα 13.00 μμ, η υπογεγραμμένη Ζάρρα Σταυρούλα 
(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. 42/2012 
Απόφασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 23/2/2012. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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Απόσπασμα από το υπ’αριθ. 
5/23-2-2012 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ημοτικού 
Συμβουλίου ∆ήμου Καρδίτσας 
Αρ. Πρωτ.:5692/15-3-2012 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε 
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι μάρτυρες 
 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΘΕΜΑ 
Ανανέωση αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου (που λήγουν το 2012) 

 
Στην Καρδίτσα σήμερα την 23η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και 

ώρα 6:00 μ.μ, στο ∆ημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 3253/16-2-2012 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) Αγραφιώτου Ελένη  18)Σούφλα Ουρανία 1)Χλαπάνας Ηλίας 

2) Αναστασίου Απόστολος  19)Τσιούκης Λάμπρος 2)Ντελής Ιωάννης 

3) Αρβανιτάκου Σοφία  20)Βερίλλης ∆ομήνικος 3)Τσίπρας Εμμανουήλ 

4) Γούλας Σωτήριος  21)Γεννάδιος Ιωάννης  

5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  22)Καρκαλέτση Θεοδώρα αν και κλήθηκαν νόμιμα 

6) Ζορμπάς Ιωάννης  23)Ντούρλιας ∆ημήτριος  

7) Καραγιάννης Νικόλαος  24)Σουφλάκος Βασίλειος  

8) Κατσιαβάρας Θωμάς  25)Τέγος Χρήστος  

9) Κωστόπουλος ∆ημήτριος  26)Γιοβάνης Γεώργιος  

10) Κωτούλας Φίλιππος  27)Μακροστέργιος Αθανάσιος  

11)Μαρκινός Αθανάσιος  28)Αρχοντής ∆ημήτριος  

12)Μουζιούρας Νικόλαος  29)Τσαντήλας Βασίλειος  

13)Μπατζιάκας Βασίλειος  30)Χάρμπας Θωμάς  

14)Μπουραζάνης Αθανάσιος  31)  

15)Νασιάκου Αλεξάνδρα  32)  

16)Παπαγεωργίου Σταύρος  33)  

17)Παπαδημητρίου Χαρίλαος    
Το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 33 

μελών, παρόντες ήταν 30), 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.  

--------------------------- 



ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 
Το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με ανανέωση 
αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου και αφού έλαβε υπόψη: 
 
1.Την εισήγηση της αναπ. Προϊσταμένης του τμήματος υπαίθριου εμπορίου του ∆ήμου 
Καρδίτσας κας Τζέλλου Ναταλίας, η οποία έχει ως εξής: 
“Σύμφωνα με τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες του άρθρου 94, παρ. 6, αριθ. 30, του Ν. 
3852/2010 και της αριθμ. 11/30-12-2010 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκ. & Ηλεκτρ. 
∆ιακυβέρνησης, την παράγραφο 11 του άρθρου 1 του Ν.2323/95 όπως είχε τροποποιηθεί με 
την παρ. 7 του άρθρου 1 του Ν.3190/03 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 1 
του Ν.3377/05 και τις διατάξεις του άρθρου 5, του Π.∆. 254/2005, οι άδειες υπαίθριου 
πλανόδιου εμπορίου ισχύουν για μία τριετία και ανανεώνονται κάθε φορά για ίσο χρόνο 
εφόσον οι ενδιαφερόμενοι πληρούν τις οριζόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία διατάξεις. 
Τον Ιανουάριο του 2011 το Τμήμα μας δεν είχε συσταθεί ακόμη, οπότε κατόπιν ανακοίνωσής 
του, δέχτηκε τις αιτήσεις ανανέωσης των αδειών που έληξαν εκτός από το 2012 και το 2011, 
από τις 2 έως και 31 Ιανουαρίου του 2012, όπως ορίζει η σχετική νομοθεσία.  
Εμπρόθεσμα κατατέθηκαν αιτήσεις από τους παρακάτω ενδιαφερόμενους : 
Για άδειες που έληξαν το 2011 : 
Παπαευθυμίου Γεώργιος του ∆ημητρίου, επαγγ. κατηγορία : καντίνα 
 
Για άδειες που λήγουν το 2012 : 

 1.  Γιαννουσάς Παναγιώτης του Αποστόλου, επαγγ. κατηγορία : καντίνα 
2.  Καραγιάννης ∆ημήτριος του Νικολάου, επαγγ. κατηγορία : οπωρολαχανικά 
3.  Σβώλος Ιωάννης του ∆ημητρίου, επαγγ. κατηγορία : είδη παντοπωλείου  
4.  Καραγιάννης Απόστολος του Θωμά, επαγγ. κατηγορία : λευκά είδη 
5.  Κουτσιάβα Χρυσούλα του Θωμά, επαγγ. κατηγορία : καντίνα 
 6.  Κακαμπάκος Βασίλειος του Ιωάννου, επαγγ. κατηγορία : είδη παντοπωλείου – ψιλικά 
7.  Κατσάρας Λάμπρος του Σεραφείμ, επαγγ. κατηγορία : ζαχαρώδη προϊόντα 

 
Από τους παραπάνω πληρούν όλοι τις προϋποθέσεις για ανανέωση των αδειών τους, εκτός 
από τους :   
α. Κακαμπάκο Βασίλειο του Ιωάννου ο οποίος είναι συνταξιούχος του Ο.Γ.Α. και από τη 
σχετική νομοθεσία δεν προβλέπεται η χορήγηση ή ανανέωση άδειας υπαίθριου πλανόδιου 
εμπορίου σε συνταξιούχο του Ο.Γ.Α., ενώ δεν προσκόμισε στην Υπηρεσία μας βεβαίωση του 
Ο.Α.Ε.Ε., απαλλαγής ή εγγραφής σε αυτόν, όπως όφειλε.  
β. Κατσάρα Λάμπρου του Σεραφείμ, ο οποίος δεν προσκόμισε τα εκκαθαριστικά των ετών 
2009 και 2010, ενώ βάση του εκκαθαριστικού σημειώματος του 2011 που έχει προσκομίσει, 
μεταξύ άλλων έχει έσοδα από μισθωτές υπηρεσίες και από ελεύθερα επαγγέλματα άνω των 
5.000 €, ενώ βάση του Π.∆. 254/2005, άρθρο 1, το ετήσιο ατομικό εισόδημα εκτός του 
πλανόδιου εμπορίου, δεν πρέπει να υπερβαίνει το αφορολόγητο ποσό των μισθωτών – 
συνταξιούχων που ισχύει κάθε φορά στη φορολογία εισοδήματος. Σύμφωνα με το Ν. 
4024/2011 (Φ.Ε.Κ. 226/27-10-2011, τ. Α’), άρθρο 38, το αφορολόγητο όριο είναι 5.000 €.  
 
Ύστερα από τα παραπάνω εισηγούμαστε στο ∆.Σ. την ανανέωση των αδειών που λήγουν το 
2011 και το 2012 των : 

          1.Παπαευθυμίου Γεώργιος του ∆ημητρίου, επαγγ. κατηγορία : καντίνα 
          2.Γιαννουσάς Παναγιώτης του Αποστόλου, επαγγ. κατηγορία : καντίνα 

3.Καραγιάννης ∆ημήτριος του Νικολάου, επαγγ. κατηγορία : οπωρολαχανικά 
 4.Σβώλος Ιωάννης του ∆ημητρίου, επαγγ. κατηγορία : είδη παντοπωλείου  
5.Καραγιάννης Απόστολος του Θωμά, επαγγ. κατηγορία : λευκά είδη 
6.Κουτσιάβα Χρυσούλα του Θωμά, επαγγ. κατηγορία : καντίνα 

 
Την απόρριψη της ανανέωσης και ανάκληση της άδειας των : 

Κακαμπάκου Βασιλείου του Ιωάννου  
Κατσάρα Λάμπρου του Σεραφείμ 

για τους προαναφερόμενους λόγους. 
 



ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
Επίσης κατατέθηκαν δύο αιτήσεις τον Φεβρουάριο, για άδειες που λήγουν το 2012, από τους 
παρακάτω ενδιαφερόμενους : 
α. Παπαζήση Βασίλειο του Λάμπρου, επαγγ. κατηγορία : νωπά ψάρια 
β. Μπακατσή Απόστολο του Βασιλείου, επαγγ. κατηγορία : χαρτικά – πλαστικά  
 
οι οποίοι με υπεύθυνη δήλωσή τους, βεβαίωσαν ότι δεν μπόρεσαν να έλθουν στο γραφείο μας 
έως τις 31 Ιανουαρίου να υποβάλλουν αίτηση, για σοβαρούς προσωπικούς – οικογενειακούς 
λόγους και τις επόμενες ημέρες θα προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που 
χρειάζονται για την ανανέωση των αδειών τους.  
Οφείλω λοιπόν να ενημερώσω το ∆ημοτικό Συμβούλιο σχετικά με το θέμα, το οποίο με τη 
σειρά του θα αποφασίσει για την τύχη των αιτήσεων αυτών.  
 
2. Τα σχετικά δικαιολογητικά των αιτούντων. 
 
3. Τις διατάξεις άρθρου 94, παρ. 6, αριθ. 30, του Ν. 3852/2010 και της αριθμ. 11/30-12-2010 
εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκ. & Ηλεκτρ. ∆ιακυβέρνησης, την παράγραφο 11 του 
άρθρου 1 του Ν.2323/95 όπως είχε τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 1 του Ν.3190/03 
και αντικαταστάθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 1 του Ν.3377/05 και τις διατάξεις του άρθρου 
5, του Π.∆. 254/2005. 
 
4. Τις τοποθετήσεις, απόψεις των ∆ημοτικών Συμβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα 
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης. 
 

Aποφάσισε ομόφωνα 
 

1.Την ανανέωση αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου, για τους κάτωθι αιτούντες: 
 
           1.Παπαευθυμίου Γεώργιος του ∆ημητρίου, επαγγ. κατηγορία : καντίνα 
           2.Γιαννουσάς Παναγιώτης του Αποστόλου, επαγγ. κατηγορία : καντίνα 
           3.Καραγιάννης ∆ημήτριος του Νικολάου, επαγγ. κατηγορία : οπωρολαχανικά 
           4.Σβώλος Ιωάννης του ∆ημητρίου, επαγγ. κατηγορία : είδη παντοπωλείου  
           5.Καραγιάννης Απόστολος του Θωμά, επαγγ. κατηγορία : λευκά είδη 
           6.Κουτσιάβα Χρυσούλα του Θωμά, επαγγ. κατηγορία : καντίνα 
 
οι οποίοι πληρούν τις οριζόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία διατάξεις. Οι παραπάνω άδειες 
έχουν ισχύ μία τριετία και ανανεώνονται κάθε φορά για ίσο χρόνο εφόσον οι ενδιαφερόμενοι 
πληρούν τις οριζόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία διατάξεις. 
 
2. Tην απόρριψη της ανανέωσης της άδειας των : 
α. Κακαμπάκου Βασιλείου του Ιωάννου και   
β.  Κατσάρα Λάμπρου του Σεραφείμ 
για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας 
 
Οι αιτήσεις ανανέωσης του Παπαζήση Βασιλείου του Λάμπρου, για την επαγγελματική 
κατηγορία “νωπά ψάρια” και του Μπακατσή Αποστόλου του Βασιλείου, για την επαγγελματική 
κατηγορία “χαρτικά – πλαστικά”, θα εξεταστούν σε επόμενη συνεδρίαση του ∆ημοτικού 
Συμβουλίου.  
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν συμμετείχε η ∆ημοτική 
Σύμβουλος κ. Αρβανιτάκου Σοφία λόγω αποχώρησής της από τη συνεδρίαση. 
 
 
 
Η Απόφαση αυτή πήρε 
Αυξ.Αριθμό 42/2012 
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε. 

  



ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ Ακολουθούν υπογραφές 

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

 


