
                                                      

 

 

 
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 23η 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. 457/2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που 
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 22-10-2013. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  
457/2013  

  

 

  
Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 

28/22-10-2013 
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 
∆ωρεάν παραχώρηση θέσεων στο χώρο της εµποροπανήγυρης σε τσιγγάνους 

δηµότες 
 

Στην Καρδίτσα σήµερα την 22α του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη  και ώρα 

13:00', στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 28482/18-10-2013 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 τακτική 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) Μπουραζάνης Αθανάσιος, Αναπλ. Μέλος  5) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος 

6) Γιοβάνης Γεώργιος, Αναπλ. Μέλος                              Αν και κλήθηκαν νόµιµα 

             

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

παρόντες ήταν οι 6, 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 σχετικά µε δωρεάν παραχώρηση θέσεων στο 
χώρο της εµποροπανήγυρης σε τσιγγάνους δηµότες και αφού έλαβε υπόψη: 
 
1. Την εισήγηση του προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής, ο οποίος ανέφερε ότι 
υποβλήθηκαν αιτήσεις από τσιγγάνους δηµότες της περιοχής Μαύρικα, µε τις οποίες 
ζητούν τη δωρεάν παραχώρηση θέσεων (δύο ο καθένας) στο χώρο της 
εµποροπανήγυρης. Πρόκειται για αναξιοπαθούντες συµπολίτες µας, οι οποίοι είναι 
µικροπωλητές και δεν έχουν την οικονοµική δυνατότητα να  καταβάλλουν το αντίτιµο 
των αντίστοιχων θέσεων. Προτείνεται λοιπόν η δωρεάν παραχώρηση δέκα θέσεων (δύο ο 
καθένας) σε πέντε τσιγγάνους δηµότες, οι οποίοι υπέβαλαν σχετική αίτηση. Επισηµαίνεται 
ότι οι θέσεις που προτείνεται να παραχωρηθούν παρέµειναν αδιάθετες και µετά την 
επαναληπτική δηµοπρασία. 
 
2. Τις υποβληθείσες αιτήσεις, καθώς και τα αντίστοιχα συνοδευτικά έγγραφα, ήτοι 
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, δελτίο ταυτότητας και εκκαθαριστικό εφορίας: 
α) υπ'αριθ. πρωτ. 28433/17-10-2013, Ζαφειρόπουλος  Παναγιώτης του ∆ηµητρίου 
β) υπ'αριθ. πρωτ. 28430/17-10-2013, Καµπέρη Μαρία του Χρήστου 
γ) υπ'αριθ. πρωτ. 28431/17-10-2013, Μήττα Πολυξένη του ∆ηµητρίου 
δ) υπ'αριθ. πρωτ. 28424/17-10-2013, Ζαφειροπούλου Παρασκευή του Αθανασίου 
ε) υπ'αριθ. πρωτ. 28434/17-10-2013, Ζαφειρόπουλος Γεώργιος του Κωνσταντίνου 
 
3. Την τοποθέτηση του κ. Γιοβάνη, ο οποίος δήλωσε ότι θα ψηφίσει λευκό µε το 
αιτιολογικό ότι δεν γνωρίζει τους δηµότες οι ποίοι υπέβαλαν αίτηση, καθώς και τις 
προϋποθέσεις µε τις οποίες έγινε  η επιλογή αυτών από τους  τσιγγάνους του Μαύρικα. 
 
4. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής 
 
5. Την επακολουθήσασα ψηφοφορία, κατά την οποία υπέρ της πρότασης του κ. Προέδρου 
ψήφισαν όλα τα παρόντα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, πλην του κ. Γιοβάνη, ο οποίος 
ψήφισε λευκό για τους λόγους που ανέφερε στη τοποθέτησή του.                                                                                           
 

Αποφάσισε κατά πλειοψηφία 
 

Εγκρίνει τη δωρεάν παραχώρηση δέκα θέσεων (δύο ο καθένας) στο χώρο τέλεσης της 
ετήσιας εµποροπανήγυρης σε αναξιοπαθούντες τσιγγάνους δηµότες µικροπωλητές, 
κατοίκους της περιοχής “Μαύρικα”, οι οποίοι δεν έχουν την οικονοµική δυνατότητα να  
καταβάλλουν το αντίτιµο των αντίστοιχων θέσεων. Οι θέσεις που θα παραχωρηθούν 
παρέµειναν αδιάθετες µετά την επαναληπτική δηµοπρασία και είναι οι υπ'αριθµ. 149, 158, 
159, 160, 189, 227, 228, 246, 247 και 342. 
 
Οι δωρεάν θέσεις παραχωρούνται στους κάτωθι δηµότες: 
α) Ζαφειρόπουλος  Παναγιώτης του ∆ηµητρίου 
β) Καµπέρη Μαρία του Χρήστου 
γ) Μήττα Πολυξένη του ∆ηµητρίου 
δ) Ζαφειροπούλου Παρασκευή του Αθανασίου 
ε) Ζαφειρόπουλος Γεώργιος του Κωνσταντίνου 
 
Λευκό ψήφισε ο κ. Γιοβάνης 
 
 
 
 



                                                      

 

 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό  
457/2013 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

 

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

 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 


