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ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ 
Στην Καρδίτσα σήμερα την 7η του μήνα Ιουλίου του έτους 2015 και
ώρα  10.00  π.μ,  η  υπογεγραμμένη  Σταυρούλα  Ζάρρα  (υπάλληλος
Δήμου Καρδίτσας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν
3463/2006,  τοιχοκόλλησα  στο  προς  τούτο  προορισμένο  μέρος  του
Δημοτικού  Καταστήματος,  αντίγραφο  της  υπ’  αριθμ.  332/2015
απόφασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  που  συζητήθηκε  στη
συνεδρίαση αυτού στις 2-7-2015.
Προς  τούτο  συντάχθηκε  το  παρόν  αποδεικτικό  από  την
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 332
Απόσπασμα από το υπ’αριθ.

15/2-7-2015
Πρακτικό Συνεδριάσεως του Δημοτικού

Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες
 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

        
     

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

                                                          ΘΕΜΑ
Δωρεάν έκδοση αδειών κατάληψης χώρου σε αναξιοπαθούντες για την άσκηση

στάσιμου εμπορίου.

  Στην Καρδίτσα σήμερα την 2α του μηνός Ιουλίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα

7.00' μ.μ.,  στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ.  14892/26-6-2015 έγγραφη

πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 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

τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ                          

1) Αντωνίου Ελένη 14) Σβάρνας Ιωάννης 1) Γούλας Γεώργιος

2) Αντωνίου Σωτήριος 15) Τάντος Μιχαήλ 2) Διαμαντή Ευαγγελία 

3) Αραμπατζής Δημήτριος 16) Ψημμένος Κωνσταντίνος 3) Ντελής Ιωάννης

4) Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος 17) Παπαλός Κωνσταντίνος 4) Τίκας Τριαντάφυλλος

5) Γεννάδιος Ιωάννης 18) Μαρκινός Αθανάσιος 5) Γούλας Σωτήριος

6) Γιαννέλος Κλεομένης 19) Παπαδημητρίου Χαρίλαος 6) Παπαγεωργίου Σταύρος 

7) Καπράνας Απόστολος 20) Τσιούκης Λάμπρος 7) Μιχαλάκης Κων/νος

8) Κολοκύθα Άλκηστις 21) Βαρελάς Βάιος Αν και κλήθηκαν νόμιμα

9) Κουρκούνας Βασίλειος 22) Αμπαντζή Μαρία

10) Λέκκας Αλέξανδρος 23) Λέμας Ευάγγελος

11) Μαντζιάρας Παναγιώτης 24) Χατζής Ηλίας

12) Μπακαλάκου Σωτηρία 25) Κρανιάς Βασίλειος

13) Ξυλομένος Κωνσταντίνος 26) Σχορετσανίτης Ηλίας



Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία  (σε σύνολο 33

μελών,  παρόντες  ήταν  26),  οι  οποίοι  αποτελούν  και  την  απόλυτη  πλειοψηφία  του  Σώματος,

σύμφωνα  με  το  άρθρο  96  του  Ν.3463/2010 «Περί  κύρωσης  του  Δημοτικού  &  Κοινοτικού

Κώδικος»), εισέρχεται  στη συζήτηση  των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης,

παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Φώτη Αλεξάκου. 

---------------------

 Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση σχετικά με δωρεάν έκδοση αδειών κατάληψης 
χώρου σε αναξιοπαθούντες για την άσκηση στάσιμου εμπορίου και αφού έλαβε υπόψη:

Α.Την εισήγηση της  αναπληρώτριας Προϊσταμένης  του Τμήματος  Υπαίθριου Εμπορίου κ.
Τζέλλου Ναταλίας η οποία έχει ως εξής:

“1.  Την  αριθμ. 324/02-07-2012 απόφαση του Δ.Σ.,  η  οποία  εγκρίθηκε  με  την  αριθμ.
1985/146669 από 25-07-2012 ιδία της  Γ.Γ.Α.Δ.Θ.Στ.Ε., με την οποία αποφασίστηκε
ομόφωνα ο καθορισμός  έξι  θέσεων στο  κέντρο της  πόλης  της  Καρδίτσας  και  η  δωρεάν
έκδοση  αδειών  κατάληψης  των  αντίστοιχων  χώρων,  με  συνοπτικές  διαδικασίες,  σε
συμπολίτες  μας  που  υπάγονται  στην  «ευαίσθητη»  κατηγορία  των αναξιοπαθούντων  από
οποιαδήποτε αιτία, σαν μία μικρή προσπάθεια για την καταπολέμηση της φτώχειας και του
κοινωνικού αποκλεισμού.  
2.  Την  αριθμ. 533/17-10-2013 απόφαση του Δ.Σ.,  η  οποία  εγκρίθηκε  με  την  αριθμ.
2334/209672  από  31-10-2013  ιδία  της  Γ.Γ.Α.Δ.Θ.Στ.Ε.  Και  αποφασίστηκε  η
αλλαγή  του  είδους  πώλησης  στη  μία  θέση  στην  πλατεία  Γιολδάση  (Λάππα).
3.  Την  αριθμ.  534/17-10-2013  απόφαση  του  Δ.Σ.,  η  οποία  εγκρίθηκε  με  την
αριθμ.  2336/209685 από 31-10-2013 ιδία  της  Γ.Γ.Α.Δ.Θ.Στ.Ε.  και  αποφασίστηκε
η   μεταφορά  της  θέσης  που  βρισκόταν  επί  του  πεζοδρόμου  Δ.  Τερτίπη,  στη
διασταύρωση με τον πεζόδρομο Σμύρνης,  στην πλατεία Γιολδάση (Λάππα).
 
Οι θέσεις και τα είδη προς πώληση καθορίστηκαν ως εξής :
1) μία θέση στην είσοδο του Παυσιλύπου για ποπ κορν και μαλλί της γριάς
2) μία θέση στην πλατεία Γιολδάση (Λάππα) για ποπ κορν και μαλλί της γριάς
3) μία θέση στην πλατεία Γιολδάση (Λάππα) για ψιλικά – αξεσουάρ και είδη λαϊκής τέχνης 
4) μία  θέση  επί  του  πεζοδρόμου  Δ.&  Κ.  Τερτίπη,  στη  διασταύρωση  με  τον  πεζόδρομο
Χατζημήτρου για καλαμπόκι - κάστανα 
5) μία θέση επί της οδού Ιεζεκιήλ, στην είσοδο της πλατείας δικαστηρίων για καλαμπόκι -
κάστανα 
6) μία  θέση στην  πλατεία  Ελευθερίας,  απέναντι  από το  κατάστημα Goody’s,  δίπλα στο
περίπτερο   την  δημιουργία  μιας  νέας  θέσης  επί  του  πεζοδρόμου  Στ.  Λάππα,  στη
διασταύρωση με τον πεζόδρομο Ν. Πλαστήρα και συγκεκριμένα μπροστά από το κατάστημα
ΓΕΡΜΑΝΟΣ, προκειμένου να δοθεί σε αιτούντα της θέσης  στην Κεντρική Πλατεία

Η χορήγηση των αδειών γίνεται με μοριοδότηση των ενδιαφερομένων, όπως παρακάτω :

Α/
Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΜΟΡΙΑ

1 Άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 67% α. οι ανασφάλιστοι 5
β. ασφαλισμένοι 4

2 Άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 80% - 6
3 Πολύτεκνοι των οποίων τα παιδιά είναι 

προστατευόμενα μέλη
α. όσοι έχουν 4 παιδιά 4



β. για κάθε επιπλέον παιδί 1 επιπλέον
μόριο

4 Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 
5.000 € 

α. από 0 έως 1.000 € 7

β. από 1001 έως 2.000 € 6
γ. από 2.001 έως 3.000 € 5
δ. από 3.001 έως 4.000 € 4
ε. από 4.001 έως 5.000 € 3

      Στο γραφείο του Τμήματος Υπαίθριου Εμπορίου κατατέθηκαν συνολικά επτά (7) αιτήσεις
από τους οποίους πληρούν όλοι τις προϋποθέσεις για τη δωρεάν χορήγηση της άδειας. από
τους κάτωθι  ενδιαφερομένους :

Α/Α    ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΟΙΚ. ΕΙΣΟΔΗΜΑ 
ΤΟΥ 2014

ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΑΙΤΕΙΤΑΙ

1 Κουμαδίτης Γεώργιος – 
Παναγιώτης του Νικολάου  

   67%  
(5 μόρια) 

            -         3.756 €
      (4 μόρια)

στην πλατεία 
Ελευθερίας, απέναντι 
από το κατάστημα 
Goody’s, δίπλα στο 
περίπτερο

2 Ζέρβα Χαϊμαδή του 
Γεωργίου 

        -  1 παιδί από τα 5 
που έχει, είναι 
προστατευόμε- 
νο μέλος
   (1 μόριο)

   5.045,28 €     
 (3 μόρια)  

1. στην πλατεία 
Ελευθερίας, απέναντι 
από το κατάστημα 
Goody’s, δίπλα στο 
περίπτερο ή
2. επί της οδού 
Ιεζεκιήλ, στην είσοδο 
της πλατείας 
δικαστηρίων

3 Αντωνάτος Δημήτριος του 
Σπυρίδωνα

     67% 
(5 μόρια)

            -               0 €   
        (7 μόρια) 

στην πλατεία 
Ελευθερίας, απέναντι 
από το κατάστημα 
Goody’s, δίπλα στο 
περίπτερο

4 Κάππα Αλίκη του 
Δημητρίου

         -           -             0 €
      (7 μόρια) 

στην πλατεία 
Ελευθερίας, απέναντι 
από το κατάστημα 
Goody’s, δίπλα στο 
περίπτερο

5 Γόρδιου Ευτυχία του 
Ευαγγέλου

          -  0 €   
 (7 μόρια)     

επί του πεζοδρόμου 
Δ.& Κ. Τερτίπη, στη 
διασταύρωση με τον 
πεζόδρομο 
Χατζημήτρου

6 Γκίνη Ευαγγελία του 
Στεφάνου

        -           -       3.801,60 €
     (4 μόρια) 

1. στην είσοδο του 
Παυσιλύπου ή
2. στην πλατεία 
Γιολδάση

7 Ζαχαρός Ιωάννης του 
Αθανασίου

      67%
(5 μόρια) 

           -            0 €
      (7 μόρια) 

στην πλατεία 
Γιολδάση για πώληση
ψιλικών – αξεσουάρ 



και ειδών λαϊκής 
τέχνης

   εισηγούμαστε τη συζήτηση και λήψη απόφασης από το Σώμα σχετικά με τη δωρεάν 
έκδοση έξι (6) αδειών κατάληψης χώρου σε αναξιοπαθούντες για την άσκηση υπαίθριου 
στάσιμου εμπορίου στην πόλη της Καρδίτσας στους εξής :

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΟΡΙΑ ΘΕΣΗ

1 Αντωνάτος Δημήτριος του Σπυρίδωνα
(δικαιούχος)

12 στην πλατεία Ελευθερίας, απέναντι από 
το κατάστημα Goody’s, δίπλα στο 
περίπτερο

2 Κουμαδίτης Γεώργιος – Παναγιώτης 
του Νικολάου (απορριπτέος) 

9 στην πλατεία Ελευθερίας, απέναντι από 
το κατάστημα Goody’s, δίπλα στο 
περίπτερο

3 Κάππα Αλίκη του Δημητρίου
(απορριπτέος)

7 στην πλατεία Ελευθερίας, απέναντι από 
το κατάστημα Goody’s, δίπλα στο 
περίπτερο

4 Ζέρβα Χαϊμαδή του Γεωργίου 
(δικαιούχος στη 2η επιλογή)

4 1. στην πλατεία Ελευθερίας, απέναντι 
από το κατάστημα Goody’s, δίπλα στο 
περίπτερο ή 
2. επί της οδού Ιεζεκιήλ, στην είσοδο 
της πλατείας δικαστηρίων

5 Γόρδιου Ευτυχία του Ευαγγέλου
(δικαιούχος)

7 επί του πεζοδρόμου Δ.& Κ. Τερτίπη, στη
διασταύρωση με τον πεζόδρομο 
Χατζημήτρου

6 Γκίνη Ευαγγελία του Στεφάνου
(δικαιούχος στην πρώτη επιλογή)

4 1. στην είσοδο του Παυσιλύπου ή
2. στην πλατεία Γιολδάση για πώληση 
ποπ κορν και μαλλί της γριάς 

7 Ζαχαρός Ιωάννης του Αθανασίου
(δικαιούχος)

12 στην πλατεία Γιολδάση για πώληση 
ψιλικών – αξεσουάρ και ειδών λαϊκής 
τέχνης

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.”

Β.Την προφορική εισήγηση της αντιδημάρχου κας Μπακαλάκου Σωτηρίας η οποία πρότεινε
την δημιουργία μιας νέας θέσης στην πλατεία Ελευθερίας, μπροστά από την βόρεια πλευρά
του κτιρίου της  ALPHA BANK,  δίπλα στο περίπτερο και θα δοθεί σε αιτούντα της θέσης
στην Κεντρική Πλατεία.

Γ.Τις τοποθετήσεις και απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές  καταγράφηκαν στα
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης.
                                    
 
                                                   Αποφάσισε ομόφωνα



1.  Την έγκριση της δημιουργίας  μιας θέσης στην πλατεία Ελευθερίας, μπροστά από την
βόρεια  πλευρά  του  κτιρίου  της  ALPHA  BANK,  δίπλα  στο  περίπτερο,  για  την  πώληση
καλαμποκιού – καστάνων (με φουφού) 

2.  Την  δωρεάν  έκδοση  αδειών  κατάληψης  χώρου  σε  αναξιοπαθούντες  για  την  άσκηση
στάσιμου εμπορίου στην πόλη της Καρδίτσας :

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΟΡΙΑ ΘΕΣΗ

1 Αντωνάτος Δημήτριος του Σπυρίδωνα 12 στην πλατεία Ελευθερίας, μπροστά από την
βόρεια  πλευρά  του  κτιρίου  της  ALPHA
BANK, δίπλα στο περίπτερο

2 Κουμαδίτης Γεώργιος – Παναγιώτης 
του Νικολάου 

9 στην πλατεία Ελευθερίας, απέναντι από 
το κατάστημα Goody’s, δίπλα στο 
περίπτερο

3 Ζέρβα Χαϊμαδή του Γεωργίου 4 επί της οδού Ιεζεκιήλ, στην είσοδο της 
πλατείας δικαστηρίων

4 Γόρδιου Ευτυχία του Ευαγγέλου 7 επί του πεζοδρόμου Δ.& Κ. Τερτίπη, στη
διασταύρωση με τον πεζόδρομο 
Χατζημήτρου

5 Γκίνη Ευαγγελία του Στεφάνου 4 στην είσοδο του Παυσιλύπου

6 Ζαχαρός Ιωάννης του Αθανασίου 12 στην πλατεία Γιολδάση για πώληση 
ψιλικών – αξεσουάρ και ειδών λαϊκής 
τέχνης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν συμμετείχαν οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι  κ.κ.  Λέκκας,  Βαρελάς  και  Σχορετσανίτης  λόγω  αποχώρησής  τους  από  τη
συνεδρίαση.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθμό 332/2015
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ          ΤΑ ΜΕΛΗ

 ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ   ΜΑΡΙΑ ΑΠ. ΑΜΠΑΝΤΖΗ  Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝEΛΟΣ




