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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  
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 20η του μήνα Ιουλίου  του έτους 2012 και 
ώρα 13.00 μμ, η υπογεγραμμένη Μαχαίρα Λουκία  (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. 323/2012 
Απόφασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 2/7/2012. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

323/2012 

 

Απόσπασμα από το υπ’αριθ. 
11/2-7-2012 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ημοτικού  
Συμβουλίου ∆ήμου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε      
 

ΜΑΧΑΙΡΑ ΛΟΥΚΙΑ 

Οι μάρτυρες 
                           

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 

        Αριθ. πρωτ. : 18274 /20-07-2012  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

                                                          ΘΕΜΑ 
Τροποποίηση της υπ’ αρθ. 631/2011 απόφασης του ∆.Σ. , ως προς την ημερομηνία 

διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης Τ.Κ Προδρόμου κ.λ.π. 
 

Στην Καρδίτσα σήμερα την 2α του μηνός Ιουλίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος  ∆ευτέρα και ώρα 6:30 

μ.μ, στο ∆ημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 16326/28-6-2012 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) Βερίλλης ∆ομήνικος 1) Αρβανιτάκου Σοφία 

2) Αναστασίου Απόστολος  19) Καρκαλέτση Θεοδώρα 2) Κωστόπουλος ∆ημήτριος 

3) Γούλας Σωτήριος  20) Ντελής Ιωάννης 3) Μουζιούρας Νικόλαος 

4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  21) Ντούρλιας ∆ημήτριος 4) Γεννάδιος Ιωάννης 

5) Ζορμπάς Ιωάννης  22) Σουφλάκος Βασίλειος 5) Αρχοντής ∆ημήτριος 

6) Καραγιάννης Νικόλαος  23) Τέγος Χρήστος  

7) Κατσιαβάρας Θωμάς  24)Γιοβάνης Γεώργιος   

8) Κωτούλας Φίλιππος  25)Μακροστέργιος Αθανάσιος  

9) Μαρκινός Αθανάσιος  26)Τσίπρας Εμμανουήλ  

10) Μπατζιάκας Βασίλειος  27)Τσαντήλας Βασίλειος  

11) Μπουραζάνης Αθανάσιος  28) Χάρμπας Θωμάς  

12) Νασιάκου Αλεξάνδρα    

13) Παπαγεωργίου Σταύρος    

14) Παπαδημητρίου Χαρίλαος    

15) Σούφλα Ουρανία    

16) Τσιούκης Λάμπρος     

17) Χλαπάνας Ηλίας    
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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 τροποποίηση 
της υπ’ αρθ. 631/2011 απόφασης του ∆.Σ. , ως προς την ημερομηνία διεξαγωγής 
της εμποροπανήγυρης Τ.Κ Προδρόμου κ.λ.π.  και αφού έλαβε υπόψη: 
 
1. Την αριθ. 631/2011 απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας. 
 
2. Την εισήγηση της αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Τμήματος Υπαίθριου Εμπορίου κ. 
Ναταλία Τζέλλου η οποία έχει ως εξής: 
 
Με την αριθ. 631/28-12-2011 απόφαση ∆.Σ., η οποία εγκρίθηκε με την αριθ.πρωτ. 98/7001 
από 31-01-2012 ίδία της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης, Τμήμα ∆ιοικητικό Οικονομικό Ν. 
Καρδίτσας, καθορίστηκε ο αριθμός και οι αντίστοιχες θέσεις πωλητών στις 
εμποροπανηγύρεις που γίνονται με την ευκαιρία θρησκευτικών ή επετειακών εορτών σε 
δημοτικούς χώρους. 
Α) Από λάθος γράφτηκε τόσο στο πρακτικό της Επιτροπής στάσιμου εμπορίου, όσο και στην 
αριθ.172/20-12-2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και στη συνέχεια στην 
παραπάνω απόφαση του ∆.Σ., ότι η εμποροπανήγυρη στην Τ.Κ. Προδρόμου γίνεται στις 23-
24/08 αντί στις 23-24/06 που είναι το σωστό, γιατί στις 24/06 γιορτάζεται από την εκκλησία 
το γενέθλιο του Ιωάννου του Προδρόμου και γιορτάζει ο Ι.Ν. Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου 
που βρίσκεται στον οικισμό. 
Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούμε για την τροποποίηση της αριθ.631/2011 απόφασης 
του ∆.Σ., ως προς την ημερομηνία διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης. 
Β) Στον πίνακα της απόφασης , στο νο 17, στην Τ.Κ. Πτελοπούλας, παρακαλούμε να 
συμπληρωθεί  ότι, καθορίζονται 4 θέσεις στην κεντρική πλατεία στις 19/05 και 4 θέσεις στην 
κεντρική πλατεία στις 06/12 
Γ) Στον πίνακα της απόφασης, στο νο 15, στην Τ.Κ. ∆αφνοσπηλιάς, παρακαλούμε να 
διευκρινιστεί ότι, οι 4 θέσεις στην κεντρική πλατεία, καθορίζονται για την κινητή γιορτή της 
Αγίας Τριάδας (Αγίου Πνεύματος) και οι 4 θέσεις στον αύλειο χώρο του δημοτικού σχολείου 
καθορίζονται για την γιορτή σταφυλιού στο τέλος Αυγούστου. 
∆) Στον πίνακα της απόφασης , στο νο 13, στην Τ.Κ. Παλιουρίου, παρακαλούμε να 
διευκρινιστεί ότι, οι 5  θέσεις στον αύλειο χώρο του Ι.Ν. καθορίζονται για τις 28-08 και οι 5 
θέσεις στην είσοδο του χωριού, καθορίζονται για τις 29/08 
Ε) Στον πίνακα της απόφασης, στο νο 2, στη ∆.Κ. Καρδιτσομαγούλας, παρακαλούμε να 
διευκρινιστεί ότι, οι 15 πρώτες θέσεις, αφορούν την κινητή γιορτή της Αναλήψεως.             
 
3.  Τις τοποθετήσεις και απόψεις των ∆ημοτικών Συμβούλων 
 
                       Αποφάσισε ομόφωνα  
 

Την Τροποποίηση  της αριθ. 631/2011 απόφασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου και 
συγκεκριμένα του σκέλους δύο (2) του αποφασιστικού μέρους ,  ως εξής:   
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Α
/
Α 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ/ 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ 

 ΘΕΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ ΑΝΑ 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 

1 ∆.Κ. ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 33 α) 5 θέσεις στον Ι.Ν. Προφήτη Ηλία (Παπαράντζα) 
19-20/07 
β) 5 θέσεις στον Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονα 
(περιοχή Παντελεήμονος) 26-27/07 
γ) 2 θέσεις για ζαχαρώδη προϊόντα στον Ι.Ν. Αγίου 
Φανουρίου (οδό Σωτήρος, Καμινάδες) 26-27/08 
δ) 5 θέσεις στον Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής (περιοχή 
Αγίας Παρασκευής) 25-26/07 
ε) 8 θέσεις στον Ι.Ν. Αγίας Τριάδας (Καμινάδες) 
25-26/03 
στ) 3 θέσεις στον Ι.Ν. Αγίου Αλεξάνδρου (οδός ∆. 
Λάππα) 29-30/08 
ζ) 5 θέσεις στον Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής (περιοχή 
Καμινάδες) (κινητή γιορτή Ζωοδόχου Πηγής) 

2 ∆.Κ. 
ΚΑΡ∆ΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ 

25 α)1 θέση λούνα παρκ στην οδό Αγίου ∆ημητρίου, 
στο ύψος της οικίας της Σοφίας Κακαγιά 
β) 6 θέσεις απέναντι από τον Ι.Ν. Αγίου ∆ημητρίου 
γ) 2 θέσεις στην κεντρική πλατεία 
δ) 2 θέσεις στην διασταύρωση των οδών 
Αναπαύσεως και Αγίου ∆ημητρίου 
ε) 4 θέσεις στο εξωκλήσι της Αγίας Αναλήψεως  
η κινητή γιορτή της Αναλήψεως, αφορά και τις 15 
θέσεις 
στ) 10 θέσεις περιμετρικά του αύλειου χώρου του 
Προφήτη Ηλία 19-20/07  

3 Τ.Κ. ΡΟΥΣΣΟΥ 5 στην κεντρική πλατεία 07-08/09 
4  Τ.Κ. ΑΓΙΟΠΗΓΗΣ 10 α) 4 θέσεις μπροστά στα καταστήματα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος 
β) 3 θέσεις στην κεντρική πλατεία 
γ) 3 θέσεις στον Ι.Ν. Γέννησης της Θεοτόκου 
07-08/09 

5 Τ.Κ. ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ 12 α) η 1 θέση για λούνα παρκ και οι 7 θέσεις, θα 
χωροθετηθούν στην κεντρική πλατεία και στην 
πάροδο δίπλα από τον ιερό ναό 07-08/06 
β) 4 θέσεις στον εξωκλήσι του Αγίου Αθανασίου 
01-02/05 
 

6 Τ.Κ. 
ΠΑΛΑΙΟΚΚΛΗΣΙΟΥ  

3 στην κεντρική πλατεία 07-08/09 

7 Τ.Κ. ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ 40 α) στον δρόμο που οδηγεί στον Ι.Ν. Αγίου 
Ιωάννου Προδρόμου 28-29/08 
β) στον δρόμο, βόρεια του χώρου στάθμευσης 
αυτοκινήτων 23-24/06 και 28-29/08 

8 Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ 20 στην κεντρική πλατεία από το ύψος του 
περιπτέρου, έως την παιδική χαρά 20/05 

9 Τ.Κ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 10 α) 5 θέσεις στον κεντρικό δρόμο που οδηγεί στον 
Προφήτη Ηλία 19-20/07 
β) 5 θέσεις στην πλατεία μπροστά στον Ι.Ν. Αγίας 
Παρασκευή στον οικισμό της Μούχας 25-26/07 

10 Τ.Κ. ΜΟΛΟΧΑΣ 3 στην κεντρική πλατεία 25-26/07 
11 Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΘΗΡΟΥ 20 α) στον πεζόδρομο στην ανατολική πλευρά της 

πλατείας, από το ύψος του φαρμακείου έως το 
κατάστημα του προπό 
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β) στον πεζόδρομο στην δυτική πλευρά της 
πλατείας, από το κατάστημα του Κων/νου 
Καρανάσιου, έως την οικία του Ντελή 
γ) στον πεζόδρομο στην βόρεια πλευρά της 
πλατείας, από το ύψος της οικίας του Μανόπουλου, 
έως το ύψος του περιπτέρου 
(αγροτική γιορτή μη σταθερή τον Ιούλιο) 

12 Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ 15 έξω από τον αύλειο χώρο της Ι.Μ Παναγίας 
Φανερωμένης, οι θέσεις αυτές θα χωροθετηθούν 
σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εκτός της 
ασφάλτινης οδού 22-23/08 

13 Τ.Κ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ 10 α) 5 θέσεις έξω από τον αύλειο χώρο του Ι.Ν. 
Αγίου Ιωάννη Προδρόμου 28/08 
β) 5 θέσεις στην είσοδο του χωριού στην τρίγωνη 
πλατεία 29/08 

14 Τ.Κ. ΑΠΙ∆ΙΑΣ 4 Στη βόρεια πλευρά της κεντρικής πλατείας (για 
διάφορες γιορτές) 

15 Τ.Κ. ∆ΑΦΝΟΣΠΗΛΙΑΣ 8 α) 4 θέσεις στην κεντρική πλατεία από το ύψος της 
οικίας Κρικέλλη Ηλία, έως την οικία του 
Κοτρώτσιου Λάμπρου στην κινητή γιορτή της Αγίας 
Τριάδας 
β) 4 θέσεις στον αύλειο χώρο του δημοτικού 
σχολείου, εκατέρωθεν  
τη γιορτή σταφυλιού στο τέλος Αυγούστου 

16 Τ.Κ. ΞΥΝΟΝΕΡΙΟΥ 10 α) 5 θέσεις στην κεντρική πλατεία 19/05 
β) 5 θέσεις στον αύλειο χώρο του Ι.Ν. Αγίου 
Παντελεήμονα      26-27/07 

17 Τ.Κ. ΠΤΕΛΟΠΟΥΛΑΣ 4 4 θέσεις στην κεντρική πλατεία 19/05 και 06/12 
    

18 Τ.Κ. ΦΡΑΓΚΟΥ - Με βάση την απόφαση του Τ.Σ., δεν συντρέχει 
λόγος καθορισμού θέσεων   

19 Τ.Κ. ΖΑΪΜΙΟΥ - Με βάση την απόφαση του Τ.Σ., δεν συντρέχει 
λόγος καθορισμού θέσεων   

      
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄αριθ. 631/2011 απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου του ∆ήμου. 
   
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δε συμμετείχε ο   ∆ημοτικός 
Σύμβουλος  κ. Τσίπρας Εμμανουήλ , λόγω αποχώρησής του από τη συνεδρίαση. 
 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθμό 323/2012 
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ       ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ Ακολουθούν υπογραφές 

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

 


