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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 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 27η του µήνα Σεπτεµβρίου  του έτους 
2013 και ώρα 13.00 µµ, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα  
(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. 
437/2013 Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 12/9/2013. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 437 

 

Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
22/12-9-2013 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

        Αριθ. Πρωτ. 25900/30-9-2013  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 

                                                          ΘΕΜΑ 

    Καθορισµός και έγκριση εκµίσθωσης των χώρων της ετήσιας εµποροπανήγυρης 
 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 12η του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη και 

ώρα 6:30 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ.23718/6-9-2013 έγγραφη 

πρόσκληση της 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  19) Χλαπάνας Ηλίας 1) Αρβανιτάκου Σοφία 

2) Αναστασίου Απόστολος  20) Βερίλλης ∆οµήνικος 2) Ντελής Ιωάννης 

3) Γούλας Σωτήριος  21) Γεννάδιος Ιωάννης 3) Ντούρλιας ∆ηµήτριος 

4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  22) Καρκαλέτση Θεοδώρα  

5) Ζορµπάς Ιωάννης  23) Σουφλάκος Βασίλειος     Αν και κλήθηκαν νόµιµα 

6) Καραγιάννης Νικόλαος  24) Τσίπρας Εµµανουήλ  

7) Κατσιαβάρας Θωµάς  25) Γιοβάνης Γεώργιος  

8) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος  26) Μακροστέργιος Αθανάσιος  

9) Κωτούλας Φίλιππος  27) Παπαδηµητρίου Φώτιος  

10) Μαρκινός Αθανάσιος  28) Αρχοντής ∆ηµήτριος  

11) Μουζιούρας Νικόλαος  29) Τσαντήλας Βασίλειος  

12) Μπατζιάκας Βασίλειος  30) Χάρµπας Θωµάς  

13) Μπουραζάνης Αθανάσιος    

14) Νασιάκου Αλεξάνδρα    

15) Παπαγεωργίου Σταύρος     

16) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος    

17) Σούφλα Ουρανία    

18) Τσιούκης Λάµπρος    
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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. Απουσίαζε -αν και κλήθηκε νόµιµα- η πρόεδρος 

της ∆.Κ Καρδιτσοµαγούλας, Μαρία Καρέτσου 

                      ---------------------------    
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε  τον καθορισµό 
των χώρων της ετήσιας παραδοσιακής εµποροπανήγυρης και έγκριση εκµίσθωσης αυτών και 
αφού έλαβε υπόψη: 
  
11..  ΤΤηηνν  εειισσήήγγηησσηη  ττοουυ  ααννττιιδδηηµµάάρρχχοουυ  ΟΟιικκοοννοοµµιικκώώνν  ΣΣττ..  ΠΠααππααγγεεωωρργγίίοουυ,,  ηη  οοπποοίίαα  έέχχεειι  ωωςς  εεξξήήςς::    
““    αα))  ΠΠρροοκκεειιµµέέννοουυ  νναα  δδιιεεξξααχχθθεείί  σσττοο  ∆∆ήήµµοο  ΚΚααρρδδίίττσσααςς  ηη  εεττήήσσιιαα  ππααρρααδδοοσσιιαακκήή  εεµµπποορροοππααννήήγγυυρρηη  
κκααττάά  ττοο  χχρροοννιικκόό  δδιιάάσσττηηµµαα  2200  έέωωςς  κκααιι  2266--1100--22001133  ((εεππττάά  σσυυννααππττέέςς  ηηµµέέρρεεςς  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττιιςς  
δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  1166  ΝΝ..  33776699//11--77--22000099))  ππρρέέππεειι  νναα  λληηφφθθεείί  ααππόό  ττοο  ∆∆ηηµµοοττιικκόό  ΣΣυυµµββοούύλλιιοο  
ααππόόφφαασσηη  γγιιαα  ττηη  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττηηςς  εεµµπποορροοππααννήήγγυυρρηηςς  σσεε  ∆∆ηηµµοοττιικκήή  έέκκτταασσηη  πποουυ  ββρρίίσσκκεεττααιι  σστταα  
όόρριιαα  ττηηςς  ∆∆..ΚΚ  ΚΚααρρδδιιττσσοοµµααγγοούύλλααςς,,  µµεεττααξξύύ  ττωωνν  οοδδώώνν  ΚΚααρρδδίίττσσααςς,,  ΜΜαακκεεδδοοννοοµµάάχχωωνν  κκααιι  
ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκήήςς  οοδδοούύ  ΚΚααρρδδίίττσσααςς  ––  ΤΤρριικκάάλλωωνν  ..  
        ΓΓιιαα  ττηη  χχωωρροοθθέέττηησσηη  κκααιι  εεκκµµίίσσθθωωσσηη  ττωωνν  χχώώρρωωνν  ττηηςς  εεµµπποορροοππααννήήγγυυρρηηςς  ττοο  ΣΣυυµµββοούύλλιιοο  ττηηςς  
∆∆..ΚΚ  ΚΚααρρδδιιττσσοοµµααγγοούύλλααςς  µµεε  ττηηνν  µµεε  ααρριιθθ..  1100//22001133  ααππόόφφαασσήή  ττοουυ  εεξξέέφφρραασσεε  ττηη  σσύύµµφφωωννηη  γγννώώµµηη  
ττοουυ..  
ββ))  ΤΤααυυττόόχχρροονναα  ααννααττίίθθεεττααιι  σσττηηνν  ΟΟιικκοοννοοµµιικκήή    ΕΕππιιττρροοππήή  νναα  κκααττααρρττίίσσεειι  ττοουυςς  όόρροουυςς,,  νναα  σσυυννττάάξξεειι  
ττηη  δδιιαακκήήρρυυξξηη,,  νναα  δδιιεεξξάάγγεειι  κκααιι  νναα  κκαατταακκυυρρώώσσεειι  ττηη  δδηηµµοοππρραασσίίαα  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττοο  άάρρθθρροο  110033  
ττοουυ  ∆∆..ΚΚ..ΚΚ  κκααιι  ττηηνν  κκεείίµµεεννηη  ννοοµµοοθθεεσσίίαα””..  
  
22..  ΤΤηηνν  υυππ’’  ααρριιθθ..  2200//22001133  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ  ττηηςς  ∆∆..ΚΚ  ΚΚααρρδδιιττσσοοµµααγγοούύλλααςς,,  µµεε  ττηηνν  
οοπποοίίαα  ττοο  σσυυµµββοούύλλιιοο  εεκκφφρράάζζεειι  ττηη  σσύύµµφφωωννηη  γγννώώµµηη  ττοουυ  γγιιαα  ττηη  χχωωρροοθθέέττηησσηη  ττηηςς  εεττήήσσιιααςς  
υυππααίίθθρριιααςς  ππααρρααδδοοσσιιαακκήήςς  εεµµπποορροοππααννήήγγυυρρηηςς  κκααττάά  ττοονν  µµήήνναα  ΟΟκκττώώββρριιοο  σσττοονν  κκοοιιννόόχχρρηησσττοο  
χχώώρροο  πποουυ  ββρρίίσσκκεεττααιι  ννόόττιιαα  ττοουυ  οοιικκιισσµµοούύ  σσττηη  σσυυµµββοολλήή  ττωωνν  οοδδώώνν  ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκοούύ  ΚΚααρρδδίίττσσααςς  ––  
ΤΤρριικκάάλλωωνν  κκααιι  ΚΚααρρδδιιττσσοοµµααγγοούύλλααςς..  
  
3.Την υπ΄αριθµ. 122/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία οµόφωνα 
εισηγείται την έκδοση κανονιστικής απόφασης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο περί καθορισµού 
της διεξαγωγής και χωροθέτηση της ετήσιας υπαίθριας εµποροπανήγυρης τον µήνα 
Οκτώβριο και στον κοινόχρηστο χώρο που βρίσκεται νότια του οικισµού και στη συµβολή 
των οδών Περιφερειακού Καρδίτσας- Τρικάλων και Καρδιτσοµαγούλας. 
 
4. Το  τοπογραφικό διάγραµµα διαµόρφωσης χώρου εµποροπανήγυρης. 
  
5. Την τοποθέτηση του δηµοτικού συµβούλου κ. Τσαντήλα, ο οποίος δήλωσε ότι διαφωνεί 
µε το θεσµό της εµποροπανήγυρης, διότι πλήττονται οικονοµικά οι έµποροι της Καρδίτσας 
και πρότεινε την κατάργησή του. ∆ήλωσε δε ότι τόσο ο ίδιος, όσο και ο κ. Χάρµπας θα 
καταψηφίσουν το θέµα. 
 
6. Την επακολουθήσασα ψηφοφορία, κατά την οποία υπέρ του καθορισµού και έγκρισης 
εκµίσθωσης των χώρων της εµποροπανήγυρης ψήφισαν όλοι οι παρόντες δηµοτικοί 
σύµβουλοι, πλην των κ.κ Τσαντήλα και Χάρµπα, οι οποίοι καταψήφισαν 
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  Αποφάσισε κατά πλειοψηφία 
 

11..  ΚΚααθθοορρίίζζεειι  ωωςς  χχώώρροο  ττέέλλεεσσηηςς  ττηηςς  εεττήήσσιιααςς  ππααρρααδδοοσσιιαακκήήςς  εεµµπποορροοππααννήήγγυυρρηηςς  ττηη  ∆∆ηηµµοοττιικκήή  
έέκκτταασσηη  πποουυ  ββρρίίσσκκεεττααιι  σστταα  όόρριιαα  ττηηςς    ∆∆ηηµµοοττιικκήήςς  ΚΚοοιιννόόττηηττααςς    ΚΚααρρδδιιττσσοοµµααγγοούύλλααςς,,  µµεεττααξξύύ  ττωωνν  
οοδδώώνν  ΚΚααρρδδίίττσσααςς,,  ΜΜαακκεεδδοοννοοµµάάχχωωνν  κκααιι  ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκήήςς  οοδδοούύ  ΚΚααρρδδίίττσσααςς  ––  ΤΤρριικκάάλλωωνν  όόππωωςς  
ααππεειικκοοννίίζζεεττααιι  σσττοο  σσχχεεττιικκόό  ττοοπποογγρρααφφιικκόό  δδιιάάγγρρααµµµµαα    ττηηςς  ∆∆//ννσσηηςς  ΈΈρργγωωνν  κκααιι  ΜΜεελλεεττώώνν..  
  
22..  ΕΕγγκκρρίίννεειι  ττηηνν  εεκκµµίίσσθθωωσσηη  ττωωνν  χχώώρρωωνν  ττηηςς  εεττήήσσιιααςς  ππααρρααδδοοσσιιαακκήήςς  εεµµπποορροοππααννήήγγυυρρηηςς  γγιιαα  ττοο  
έέττοοςς  22001133,,  ηη  οοπποοίίαα  ππρρααγγµµααττοοπποοιιεείίττααιι  ααππόό  2200  έέωωςς  κκααιι  2266  ΟΟκκττωωββρρίίοουυ..  
  
33..  ΗΗ  ΟΟιικκοοννοοµµιικκήή  ΕΕππιιττρροοππήή  θθαα  σσυυννττάάξξεειι  ττοουυςς  όόρροουυςς  δδιιαακκήήρρυυξξηηςς  κκααιι  θθαα  εεππιιµµεελληηθθεείί  ττηη  
δδιιεεννέέρργγεειιαα  ττηηςς  δδηηµµοοππρραασσίίααςς..  
  
ΜΜεειιοοψψήήφφιισσαανν  οοιι  κκ..κκ  ΤΤσσααννττήήλλααςς  κκααιι  ΧΧάάρρµµππααςς  γγιιαα  ττοουυςς  λλόόγγοουυςς  πποουυ  ααννααφφέέρροοννττααιι  σσττοο  σσκκεεππττιικκόό  
ττηηςς  ππααρροούύσσααςς  
  
ΣΣΗΗΜΜΕΕΙΙΩΩΣΣΗΗ::  ΣΣττηη  σσυυζζήήττηησσηη  κκααιι  λλήήψψηη  ττηηςς  ππααρροούύσσααςς  ααππόόφφαασσηηςς  δδεενν  ππήήρραανν  µµέέρροοςς  οοιι  κκ..κκ  
ΑΑρρχχοοννττήήςς  κκααιι  ΠΠααππααδδηηµµηηττρρίίοουυ,,  λλόόγγωω  ααπποοχχώώρρηησσήήςς  ττοουυςς  ααππόό  ττηη  σσυυννεεδδρρίίαασσηη..    
  
  
 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 437/2013 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ             O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ    ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ακολουθούν υπογραφές 

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ  

 

 


