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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 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 26η του µηνός Απριλίου του έτους 2012 
και ώρα 10:00 , η υπογεγραµµένη Ελένη Νταβανά (υπάλληλος 
∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο 
µέρος  του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθ.  
212/2012 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε 
στη συνεδρίαση αυτής στις 25-04-2012. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
212/2012  

  

 

  
Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 

10ο / 25-04-2012 
Πρακτικό Συνεδριάσεως της 

Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας 
Αρ. Πρωτ.:10384/27-4-2012 

   

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΕΛΕΝΗ ΝΤΑΒΑΝΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                                    
 

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
 
 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΘΕΜΑ 
Παραχώρηση κατά χρήση έναντι αποζηµίωσης κοινόχρηστης 
δηµοτικής  έκτασης για προσωρινή εγκατάσταση τσίρκου . 

 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 25η του µηνός Απριλίου του έτους 2012, ηµέρα της εβδοµάδος  Τετάρτη και ώρα 

11:00 , στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 9586/20-04-2012 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   

2) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος, Τακτικό Μέλος    

3) Νασιάκου Αλεξάνδρα, Τακτικό Μέλος   

4) Κωτούλας Φίλιππος, Τακτικό Μέλος    

5) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος   

6) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος    

7) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος   

8) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος   

9) Αρχοντής ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος    

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

παρόντες ήταν οι 9, 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  του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε 
παραχώρηση κατά χρήση έναντι αποζηµίωσης κοινόχρηστης δηµοτικής  
έκτασης για προσωρινή εγκατάσταση τσίρκου και αφού έλαβε υπόψη: 
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Την υπ’ αριθ. πρωτ. 8894/06-04-2012 αίτηση της εταιρείας ELEONORA OLIVETO – 
ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ µε την οποία αιτείται την παραχώρηση 
κατά χρήση της δηµοτικής κοινόχρηστης έκτασης που βρίσκεται στη συµβολή των οδών 
Περιφερειακού Καρδίτσας – Τρικάλων και Καρδιτσοµαγούλας, για το χρονικό διάστηµα 
από 30-04-2012 έως 08-05-2012  προκειµένου να εγκαταστήσει προσωρινά τσίρκο. 
 
Την υπ’ αριθ. 7/2012 απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Καρδιτσοµαγούλας µε την οποία οµόφωνα αποφασίσθηκε η έγκριση της παραχώρησης της 
αιτούµενης κοινόχρηστης έκτασης δεδοµένου ότι δεν χρησιµοποιείται ως βοσκότοπος . 
 
Την εισήγηση του κ. Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής που έχει ως ακολούθως:   
Εισηγούµαι την κατά χρήση παραχώρηση της δηµοτικής κοινόχρηστης έκτασης που 
βρίσκεται στη συµβολή των οδών Περιφερειακού Καρδίτσας – Τρικάλων και 
Καρδιτσοµαγούλας, για το χρονικό διάστηµα από 30-04-2012 έως 08-05-2012 στην 
εταιρεία ELEONORA OLIVETO – ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ µε την 
προϋπόθεση ότι δεν θα έχουν κανενός είδους ζώα.  Η παραπάνω εταιρεία θα καταβάλει 
στο δήµο ως χρήση δηµοσίου χώρου το ποσό των 1.200 ευρώ, επίσης θα επιβαρυνθεί µε 
το κόστος σύνδεσης µε το δίκτυο της ∆ΕΗ καθώς και το κόστος  κατανάλωσης  ρεύµατος.      
 
                                            Αποφάσισε   κατά πλειοψηφία   
 
  ∆έχεται την αίτηση της εταιρείας ELEONORA OLIVETO – ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. 

1. Την κατά χρήση παραχώρηση έναντι αποζηµίωσης της δηµοτικής κοινόχρηστης 
έκτασης που βρίσκεται στη συµβολή των οδών Περιφερειακού Καρδίτσας – 
Τρικάλων και Καρδιτσοµαγούλας, για το χρονικό διάστηµα από 30-04-2012 έως 
08-05-2012 στην  εταιρεία ELEONORA OLIVETO – ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. 

 
2. Η ανωτέρω έκταση θα χρησιµοποιηθεί µόνο για την προσωρινή εγκατάσταση του 

τσίρκου µε την επωνυµία «CIRCO DI CANADA» µε την  προϋπόθεση ότι δεν θα 
έχουν κανενός είδους ζώα.  

 
3. Η αποζηµίωση για τη χρήση της συγκεκριµένης δηµοτικής έκτασης ανέρχεται στα 

1.200 € και θα καταβληθεί στο Ταµείο του ∆ήµου Καρδίτσας στις 30-04-2012. 
Επίσης η ανωτέρω εταιρεία θα επιβαρυνθεί µε το κόστος σύνδεσης µε το δίκτυο της 
∆ΕΗ καθώς και το κόστος  κατανάλωσης  ρεύµατος.     

4. Η εταιρεία υποχρεούται να παραδώσει την έκταση όπως ακριβώς θα την παραλάβει 
χωρίς δηλαδή να εγκαταλείψει πάσης φύσεως απορρίµµατα, στις 09-05-2012.  

Μειοψήφησε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Εµµανουήλ Τσίπρας µε το αιτιολογικό αφενός της 
επικινδυνότητας της περιφερειακής οδού Καρδίτσας – Τρικάλων , αφετέρου της µη 
φερεγγυότητας των τσίρκων όσο αναφορά την παρουσίαση ζώων.  

 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό  
212/2012 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

Καρδίτσα  26-04-2012 
Πιστό Αντίγραφο 
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ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 


