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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  
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 3η του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 
2012 και ώρα 12:00 , η υπογεγραµµένη Ελένη Νταβανά (υπάλληλος 
∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο 
µέρος  του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθ.  
395/2012 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε 
στη συνεδρίαση αυτής στις 31-08-2012. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
395/2012  

  

 

  
Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 

22ο / 31-08-2012 
Πρακτικό Συνεδριάσεως της 

Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας 
Αρ. Πρωτ.:21605 /11-09-2012 

 
   

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΕΛΕΝΗ ΝΤΑΒΑΝΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                
 

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
 
 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 
 

ΘΕΜΑ 
            
  «Καθορισµός όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για ανάδειξη αναδόχου κατασκευής 
παραγκών στο χώρο της εµποροπανήγυρης και αναδόχου ηλεκτρολόγου για τις 
ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις των παραγκών ». 
  

Στην Καρδίτσα σήµερα την 31η του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, ηµέρα της εβδοµάδος  Παρασκευή και 

ώρα 13:00 , στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 20516/27-08-2012  

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  1) Κωτούλας Φίλιππος, Τακτικό Μέλος 

2) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος, Τακτικό Μέλος   2) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος 

3) Νασιάκου Αλεξάνδρα, Τακτικό µέλος   

4  Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος   

5) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος   

6) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος   

7) Αρχοντής ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος  
8) Γιοβάνης Γεώργιος, Αναπληρωµατικό Μέλος  
 

 

 

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

παρόντες ήταν οι 8, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 75 
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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 
καθορισµό των όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για ανάδειξη ανάδειξη αναδόχου 
κατασκευής παραγκών στο χώρο της εµποροπανήγυρης και αναδόχου ηλεκτρολόγου για 
τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις των παραγκών και αφού έλαβε υπόψη: 
 
 

1.Την υπ’  αριθ. 13/2012 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καρδιτσοµαγούλας  σχετικά 
µε χωροθέτηση εµποροπανήγυρης σε κοινόχρηστο χώρο.  

 
2.Την υπ’ αριθ. 133/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής µε την οποία 
εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση κανονιστικής απόφασης 
που αφορά στην χωροθέτηση της ετήσιας εµποροπανήγυρης 
 
3. Την υπ’ αριθ. 366/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού  Συµβουλίου µε την οποία καθορίζει 
ως χώρο τέλεσης της ετήσιας παραδοσιακής  εµποροπανήγυρης τη ∆ηµοτική έκταση που 
βρίσκεται στα όρια της  ∆ηµοτικής Κοινότητας  Καρδιτσοµαγούλας, µεταξύ των οδών 
Καρδίτσας, Μακεδονοµάχων και Περιφερειακής οδού Καρδίτσας – Τρικάλων και εγκρίνει 
την εκµίσθωση των χώρων της ετήσιας παραδοσιακής εµποροπανήγυρης για το έτος 
2012, η οποία πραγµατοποιείται από 20 έως και 26 Οκτωβρίου. 
 

4. Τις διατάξεις του Π.∆. 270/1981. 
5.Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης).   

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο µ ό φ ω ν α 
 
Καθορίζει τους όρους διακήρυξης δηµοπρασίας για ανάδειξη αναδόχου κατασκευής 
παραγκών στο χώρο της εµποροπανήγυρης και αναδόχου ηλεκτρολόγου για τις 
ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις των παραγκών στο χώρο της εµποροπανήγυρης που 
βρίσκεται στα όρια της  ∆ηµοτικής Κοινότητας  Καρδιτσοµαγούλας, µεταξύ των οδών 
Καρδίτσας, Μακεδονοµάχων και Περιφερειακής οδού Καρδίτσας – Τρικάλων ως εξής:  

 

Άρθρο 1ο 

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δηµοπρασία  για την ανάδειξη αναδόχου, που θα 
κατασκευάσει τις παράγκες και αναδόχου ηλεκτρολόγου που θα κατασκευάσει τις 
ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις  στις παράγκες για την εµποροπανήγυρη του Οκτωβρίου 
2012. 
Η δηµοπρασία θα γίνει στις 27 Σεπτεµβρίου 2012 και ώρα 09.00΄ π.µ. έως 09:30 π.µ. 
για τον ανάδοχο που θα κατασκευάσει τις παράγκες και 9:30 π.µ. έως 10:00 π.µ. για 
τον ανάδοχο ηλεκτρολόγο που θα κατασκευάσει τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις στις 
παράγκες , στο δηµοτικό κατάστηµα ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής. 

 
Άρθρο 2ο 

Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των δύο  χιλιάδων (2.000,00) € για τον ανάδοχο 
που θα κατασκευάσει τις παράγκες και το ποσό των χιλίων (1.000,00) € για τον 
ανάδοχο ηλεκτρολόγο που θα κατασκευάσει τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Το 
µίσθωµα προκαταβάλλεται. Η πλειοδοσία θα γίνεται σε ακέραιες µονάδες ανά πενήντα 
(50,00) €. 

 
Άρθρο 3ο 

∆εκτοί στη δηµοπρασία θα είναι όσοι ασκούν το επάγγελµα του κατασκευαστή 
παραγκών και του ηλεκτρολόγου. ∆εν γίνονται δεκτοί όσοι είναι οφειλέτες του δήµου 
από οποιαδήποτε αιτία και δεν έχουν εκπληρώσει τις τυχόν οφειλόµενες ληξιπρόθεσµες 
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υποχρεώσεις τους προς το δήµο. Οι προσερχόµενοι στη δηµοπρασία θα προσκοµίσουν: 
1) εγγυητική επιστολή από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή αναγνωρισµένης 
Τράπεζας ύψους διακοσίων (200,00) € για την κατασκευή των παραγκών και ύψους 
εκατό (100,00) € για τον ηλεκτρολόγο (10% της πρώτης προσφοράς άρθ.3 του 
Π.∆.270/81) η οποία θα καλύπτει την συµµετοχή τους  και την καλή εκτέλεση των 
όρων της διακήρυξης µέχρι τέλους του χρόνου χρήσης του χώρου, 2) φορολογική 
ενηµερότητα, 3) δηµοτική ενηµερότητα και 4) βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος. 
Στους τελευταίους πλειοδότες η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται µετά τη λήξη της 
εµποροπανήγυρης. 

 
Άρθρο 4ο 

 Ο τελευταίος πλειοδότης ανά κατηγορία λαµβάνει µετά την καταβολή του 
µισθώµατος του πλειστηριάσµατος το κατά νόµο αποδεικτικό πληρωµής και την άδεια 
του δηµάρχου για την κατασκευή των παραγκών και την κατασκευή των 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Ο πλειοδότης θα εισπράξει για την κατασκευή κάθε 
παράγκας το ποσό των ογδόντα επτά (86,50) €, ενώ ο πλειοδότης ηλεκτρολόγος θα 
εισπράξει για την κατασκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κάθε παράγκας το ποσό 
των σαράντα τριών (43,50) €. 

 
Άρθρο 5ο 

Σε περίπτωση τυχόν αρνήσεως καταβολής του µισθώµατος ενεργείται νέα δηµοπρασία, 
ο δε αρνηθείς την καταβολή αποκλείεται από τη δηµοπρασία και η εγγυητική του 
εκπίπτει υπέρ του δήµου. 

Άρθρο 6ο 

Περίληψη της διακήρυξης  θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου και 
Θα δηµοσιευθεί τουλάχιστον στις εφηµερίδες που απαιτούνται από τη νοµοθεσία.  
Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης, και τα λοιπά έξοδα της δηµοπρασίας, 
αρχικής & επαναληπτικής, θα καταβάλλονται από αυτούς   που ανακηρύχθηκαν 
ανάδοχοι.                                                             

 
     

Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 
 395/2012 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

   

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

   

Καρδίτσα   06  - 9   - 2012 
Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 
 

 
  


