
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

   
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 5η του µηνός Απριλίου του έτους 2012 
και ώρα 10:00 , η υπογεγραµµένη Ελένη Νταβανά (υπάλληλος 
∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο 
µέρος  του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθ.  
157/2012 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε 
στη συνεδρίαση αυτής στις  02-04-2012. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
157/2012  

  

 

  
Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 

7ο / 02-04-2012 
Πρακτικό Συνεδριάσεως της 

Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας 
 
   

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε             
 

ΕΛΕΝΗ ΝΤΑΒΑΝΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                                                              
 

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
 
 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 
 

ΘΕΜΑ 
 

Κατάληψη δηµοτικής έκτασης  από την υπεραγορά του οµίλου ΜΑΣΟΥΤΗ στη 
λαϊκή αγορά του ∆ήµου Καρδίτσας. 

 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 2η του µηνός Απριλίου του έτους 2012, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 

11:00 , στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 8127/29-03-2012 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής 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 Οικονοµική 

Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας.  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Παπαγεωργίου Σταύρος, Πρόεδρος   

2) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος, Τακτικό Μέλος    

3) Νασιάκου Αλεξάνδρα, Τακτικό Μέλος   

4) Κωτούλας Φίλιππος, Τακτικό Μέλος    

5) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος   

6) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος    

7) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος   

8) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος   

9) Αρχοντής ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος   

Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών, 

παρόντες ήταν οι 9, 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 του 

αναγραφόµενου στην πρόσκληση θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης.



 

 

 Η Οικονοµική Επιτροπή  του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε κατάληψη 
δηµοτικής έκτασης  από την υπεραγορά του οµίλου ΜΑΣΟΥΤΗ στη λαϊκή αγορά του 
∆ήµου Καρδίτσας και αφού έλαβε υπόψη: 
 

• Την εισήγηση του κ. Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής η οποία έχει ως 
ακολούθως: Στο Ο. Τ. 10 του ∆ήµου Καρδίτσας που περικλείεται από τις οδούς Ν. 
Πλαστήρα , Μ. Αλεξάνδρου , Παλαιολόγου και Αβέρωφ υπάρχει οικόπεδο ιδιοκτησίας 
του ∆ήµου Καρδίτσας  ( όπως φαίνεται από τις δηλώσεις στο κτηµατολόγιο ) το 
οποίο περιγράφεται στο συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα µε στοιχεία 
ΑΒΓ∆ΕΖΗΘΙΚΛΑ . Τµήµα του οικοπέδου αυτού εµβαδού 183 τ.µ. καταλαµβάνεται 
από τις εγκαταστάσεις του οµίλου ΜΑΣΟΥΤΗΣ. Η κατάληψη αυτή έγινε σε δύο 
φάσεις : Η πρώτη χρονολογείται από το 1996 µε την τότε υπεραγορά της Ένωσης 
Καταναλωτών . Η δεύτερη χρονολογείται από την ηµέρα που η ανωτέρω υπεραγορά 
περιήλθε στον όµιλο ΜΑΣΟΥΤΗ. Στον κ. Μασούτη στάλθηκε επιστολή µε την οποία 
ζητούσαµε να µας εκθέσει τις απόψεις του επ’ αυτού. Μέχρι σήµερα δεν λάβαµε 
απάντηση. Γνωρίζω όµως ότι ο κ. Μσούτης επικοινώνησε µε τον κ. Παπαντώνη ( 
προηγούµενος ιδιοκτήτης ) και ότι δεν αµφισβητούν την καταπάτηση. 

 
              
                                      Αποφάσισε   οµόφωνα  

Την παραποµπή του θέµατος «Κατάληψη δηµοτικής έκτασης  από την υπεραγορά 

του οµίλου ΜΑΣΟΥΤΗ στη λαϊκή αγορά του ∆ήµου Καρδίτσας » για συζήτηση και 

λήψη απόφασης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, λόγω της σοβαρότητας του θέµατος. 

 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό  
157/2012 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

   

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

   

 

 
 


