
                                                      

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆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 10η του µηνός Οκτωβρίου του έτους 
2013 και ώρα 10:00, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα 
(υπάλληλος ∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο 
προορισµένο µέρος  του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της 
υπ’ αριθ. 437/2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που 
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 9-10-2013. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  
437/2013  

  

 

  
Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 

26/9-10-2013 
Πρακτικό Συνεδριάσεως της 

Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας 
 

 
   

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε             
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                                                            
 

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
 
 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 
 

ΘΕΜΑ 
Συζήτηση – ενηµέρωση επί της αίτησης καταστηµαταρχών της Πλατείας 

Στρατολογίας για µείωση τελών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων 
 

Στην Καρδίτσα σήµερα την 9η του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη  και ώρα 

13:00', στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 26792/4-10-2013 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 έκτακτη συνεδρίαση η Οικονοµική 

Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας.  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Παπαγεωργίου Σταύρος, Πρόεδρος  1) Αναστασίου Απόστολος, Τακτικό µέλος 

2) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος  2) Καραγιάννης  Νικόλαος, Τακτικό Μέλος 

3) Κωτούλας  Φίλιππος, Τακτικό Μέλος  3) Μουζιούρας  Νικόλαος, Τακτικό Μέλος 

4) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος  4) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος 

5) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος   

                              Αν και κλήθηκαν νόµιµα 

             

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

παρόντες ήταν οι 5, 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 µετά από συζήτηση επί της αίτησης καταστηµαταρχών της 
Πλατείας Στρατολογίας για µείωση τελών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων και αφού 
έλαβε υπόψη: 
 
1. Την  υπ'αριθ. πρωτ. 26250/1-10-2013 αίτηση, στην οποία αναφέρεται: 
“.... λόγω της µεγάλης οικονοµικής κρίσης που περνά η χώρα µας και τα τεράστια 
οικονοµικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε ως καταστηµατάρχες (ενοίκια, φόροι, ΤΕΒΕ, 
∆ήµοι κλπ) και επιπλέον η µεγάλη µείωση του πελατολογίου µας, διότι τα καταστήµατά 
µας δεν είναι στο κέντρο και αποτελούν δεύτερη και τρίτη επιλογή, σας αποστέλλουµε 
την παρούσα επιστολή και ζητάµε τη µείωση των τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων 
κατά 30 – 40% από την ήδη υπάρχουσα τιµή 29,35 €/τ.µ. Πιστεύουµε ότι θα δείτε θετικά 
και µε ευαισθησία το θέµα µας και θα µας βοηθήσετε να διατηρήσουµε τα καταστήµατά 
µας. Συµφέρον του ∆ήµου και της ∆ηµοτικής Αρχής είναι τα καταστήµατά µας να 
επιβιώσουν και όχι να κλείσουν. Τα ερηµωµένα µαγαζιά δεν βοηθούν στην ανάπτυξη της 
πόλης µας ούτε στη χώρα µας. Για τους παραπάνω λόγους ζητάµε τη βοήθεια και τη 
συµπαράστασή σας, διότι πιστεύουµε ότι και ο κύριος ∆ήµαρχος και το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο κοινό τους µέληµα είναι η ανάπτυξη της Καρδίτσας. Το θέµα µας επίσης πρέπει 
να το δείτε µε µεγάλη ευαισθησία διότι η πλατεία Στρατολογίας ήταν τα τελευταία χρόνια 
ερηµωµένη και εδώ και ενάµιση περίπου χρόνο που λειτούργησαν τα καταστήµατά µας η 
πλατεία πήρε πνοή και ζωή. .....” 
 
2. Την εισήγηση του προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής, ο οποίος αναγνώρισε το 
εύλογο του αιτήµατος, είπε όµως ότι δεν µπορεί να αντιµετωπίζεται ένα θέµα µεµονωµένα 
και αποσπασµατικά. Για το θέµα των τελών θα απαιτηθεί ολοκληρωµένη εισήγηση, η 
οποία θα αφορά όλες τις κατηγορίες επιβαλλοµένων τελών σε όλες τις δηµοτικές 
ενότητες. 
 
3. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής, οι οποίοι 
συµφώνησαν µε την εισήγηση του κ. Προέδρου  
 

Αποφάσισε   οµόφωνα  
 

  Αναγνωρίζει το εύλογο του αιτήµατος των καταστηµαταρχών της πλατείας 
Στρατολογίας, το ζήτηµα όµως των επιβαλλοµένων δηµοτικών τελών δεν είναι δυνατόν 
να αντιµετωπίζεται µεµονωµένα. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να εισαχθεί προς συζήτηση 
ολοκληρωµένη εισήγηση, η οποία θα αφορά όλες τις κατηγορίες επιβαλλοµένων τελών σε 
όλες τις δηµοτικές ενότητες του ∆ήµου Καρδίτσας.   

                  
 

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

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

 

Καρδίτσα ........... 
Πιστό Αντίγραφο 
 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 


