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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 27η του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 
2012 και ώρα 15:00 , η υπογεγραµµένη Ελένη Νταβανά (υπάλληλος 
∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο 
µέρος  του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθ.  
428/2012 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε 
στη συνεδρίαση αυτής στις  25-09-2012. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
428/2012  

  

 

  
Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 

25ο / 25-09-2012 
Πρακτικό Συνεδριάσεως της 

Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας 
 

  Αριθµ. Πρωτ:  22777/27-9-2012 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΕΛΕΝΗ ΝΤΑΒΑΝΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                           
 

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
 
 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 
 

ΘΕΜΑ 
Καθορισµός των όρων διακήρυξης για την ενοικίαση του χώρου Λούνα Πάρκ στον χώρο 

της εµποροπανήγυρης ». 
 

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

13:00 , στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 22422/21-09-2012  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  3) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος 

4  Κωστόπουλος ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος   

5) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος   

6) Αρχοντής ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος   

7) Γιοβάνης Γεώργιος, Αναπληρωµατικό Μέλος 

 
 

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

παρόντες ήταν οι  , 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. 
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      Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας µε την υπ’ αριθ. 423/2012 απόφασή 
της οµόφωνα ενέκρινε τη συζήτηση του 2ου εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατος που 
αφορά στον καθορισµό των όρων  διακήρυξης για την ενοικίαση του χώρου Λούνα Πάρκ 
στο χώρο της εµποροπανήγυρης  και    αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την υπ’ αριθ. 366/2012 απόφαση του ∆.Σ. µε την οποία οµόφωνα αποφασίστηκαν  τα παρακάτω: 
ΑΑ..  ΩΩςς    χχώώρροο  ττέέλλεεσσηηςς  ττηηςς  εεττήήσσιιααςς  ππααρρααδδοοσσιιαακκήήςς  εεµµπποορροοππααννήήγγυυρρηηςς  κκααθθοορρίίσσττηηκκεε    
δδηηµµοοττιικκήή  έέκκτταασσηη  πποουυ  ββρρίίσσκκεεττααιι  σστταα  όόρριιαα  ττηηςς    ∆∆ηηµµοοττιικκήήςς  ΚΚοοιιννόόττηηττααςς    
ΚΚααρρδδιιττσσοοµµααγγοούύλλααςς,,  µµεεττααξξύύ  ττωωνν  οοδδώώνν  ΚΚααρρδδίίττσσααςς,,  ΜΜαακκεεδδοοννοοµµάάχχωωνν  κκααιι  ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκήήςς  
οοδδοούύ  ΚΚααρρδδίίττσσααςς  ––  ΤΤρριικκάάλλωωνν..  
  
ΒΒ..  ΕΕννέέκκρριιννεε  ττηηνν  εεκκµµίίσσθθωωσσηη  ττωωνν  χχώώρρωωνν  ττηηςς  εεττήήσσιιααςς  ππααρρααδδοοσσιιαακκήήςς  εεµµπποορροοππααννήήγγυυρρηηςς  
γγιιαα  ττοο  έέττοοςς  22001122,,  ηη  οοπποοίίαα    θθαα  ππρρααγγµµααττοοπποοιιηηθθεείί    ααππόό  2200  έέωωςς  κκααιι  2266  ΟΟκκττωωββρρίίοουυ  κκααιι    
  
ΓΓ..  ΗΗ  ΟΟιικκοοννοοµµιικκήή  ΕΕππιιττρροοππήή  νναα  σσυυννττάάξξεειι  ττοουυςς  όόρροουυςς  δδιιαακκήήρρυυξξηηςς  κκααιι  νναα  εεππιιµµεελληηθθεείί  ττηη  
δδιιεεννέέρργγεειιαα  ττηηςς  δδηηµµοοππρραασσίίααςς..  

  
22..  ΤΤηηνν  εειισσήήγγηησσηη  ττοουυ  υυππααλλλλήήλλοουυ  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  κκ..  ΚΚααρρρράά  ΑΑνναασσττάάσσιιοουυ  οο  οοπποοίίοοςς  ααννέέφφεερρεε  όόττιι  
ππρρόόκκεειιττααιι  γγιιαα  κκααθθοορριισσµµόό  ττωωνν  όόρρωωνν  δδιιαακκήήρρυυξξηηςς  γγιιαα  ττηηνν  ππααρρααχχώώρρηησσηη  ττηηςς  χχρρήήσσηηςς  ττοουυ  
χχώώρροουυ  ττηηςς  εεµµπποορροοππααννήήγγυυρρηηςς  πποουυ  ππρροοοορρίίζζεεττααιι  γγιιαα  ττηηνν  εεγγκκααττάάσστταασσηη  µµέέσσωωνν  
ψψυυχχααγγωωγγίίααςς  ((ΛΛοούύνναα  ΠΠάάρρκκ))..  
  
33..ΤΤηηνν  υυππ’’  ααρριιθθ..  77//22001122  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ  ττηηςς  ∆∆ηηµµοοττιικκήήςς  ΚΚοοιιννόόττηηττααςς  

ΚΚααρρδδιιττσσοοµµααγγοούύλλααςς..  
  
44..ΤΤηηνν  υυππ’’  ααρριιθθ..  113333//22001122  ααππόόφφαασσηη  ττηηςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ΠΠοοιιόόττηηττααςς  ΖΖωωήήςς  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΚΚααρρδδίίττσσααςς..  
  
55..ΤΤιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  7722  ττοουυ  ΝΝ..  33885522//22001100    
  
66..ΤΤιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ΝΝ..  33446633//22000066  
  
  
                                                                                            ΑΑΠΠΟΟΦΦΑΑΣΣΙΙΖΖΕΕΙΙ  ΟΟΜΜΟΟΦΦΩΩΝΝΑΑ    
  

Άρθρο 1ο 

 Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δηµοπρασία σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 192 του 
Ν. 3463/2006 η χρήση του ενιαίου χώρου ο οποίος προορίζεται αποκλειστικά και µόνο για 
εγκατάσταση µονάδων ψυχαγωγικών µέσων «Λούνα Πάρκ» που θα περιέχει µηχανικά 
µέσα ψυχαγωγίας όπως συγκρουόµενα αυτοκίνητα, σιδηρόδροµο, γύρο θανάτου, αιώρες, 
σκοπευτήριο, θεάµατα κλπ. συναφή προς την µορφή αυτή της ψυχαγωγίας είδη. 
Απαγορεύεται να εγκατασταθούν µπυραρίες, ψησταριές, καφετέριες, ψιλικά κλπ. Ο 
χώρος αυτός εµφανίζεται στο τοπογραφικό διάγραµµα που έχει εγκριθεί από την 
οικονοµική επιτροπή µε το στοιχείο συνολικής επιφάνειας 3.675 µ2. Η δηµοπρασία θα 
γίνει στις 11-10-2012 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00΄ ως 11:00΄ στο δηµοτικό 
κατάστηµα ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής. Τυχόν επαναληπτική δηµοπρασία θα γίνει 
στις 18-10-2012 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10.00΄ ως 11.00΄ στο δηµοτικό κατάστηµα 
ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής. 
 

Άρθρο 2ο 
Η διάρκεια της χρήσης του χώρου τούτου ορίζεται από 20 Οκτωβρίου 2012 µέχρι και 26 
Οκτωβρίου 2012. 

Άρθρο 3ο 

 

Η δηµοπρασία θα γίνει για όλη την έκταση των 3.675 µ2 και όχι κατά τµήµατα. Μπορούν 
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να συµµετάσχουν µεµονωµένοι επιχειρηµατίες ή οµάδες οµοίων επαγγελµατιών για  
µίσθωση της συνολικής έκτασης. Όσοι συµµετέχουν σε οµάδες υποβάλουν δήλωση στην 
επιτροπή δηµοπρασιών και ορίζουν εκπρόσωπο. Προσφορές για µικρότερα τµήµατα δεν 
θα γίνονται δεκτές. 

 
Άρθρο 4ο 

 

Απαγορεύεται στο χώρο αυτό η εγκατάσταση άλλων ειδών εκτός εκείνων για τα οποία 
προορίζεται χρήση του χώρου αυτού. Παν στο χώρο αυτό ο οποίος προορίζεται για την 
λειτουργία ψυχαγωγικών µηχανηµάτων και συναφών προς αυτή ειδών, ήθελε 
εγκατασταθεί από τον τελευταίο πλειοδότη επιχείρηση άλλης µορφής ξένης προς το είδος 
της χρήσης για την οποία και µόνο προορίζεται ο χώρος, κατά την κρίση της οικονοµικής 
επιτροπής ο τελευταίος πλειοδότης χάνει την εγγύησή του, η οποία αυτοµάτως 
καταπίπτει υπέρ του δήµου, διότι πρόκειται περί παραβάσεως ουσιώδους όρου της 
διακήρυξης. 

Άρθρο 5ο 

 

Ως πρώτη προσφορά ορίζεται για την έκταση των 3.675 µ2 το ποσό των τριάντα 
χιλιάδων (30.000,00) €. Η πλειοδοσία θα γίνεται σε ακέραιες µονάδες ανά εκατό 
(100,00) €. 

 
Άρθρο 6ο 

 

Κάθε ενδιαφερόµενος ή οµάδα οµοιοεπαγγελµατιών επιχειρηµατιών για να συµµετάσχει 
στη δηµοπρασία οφείλει να καταθέσει: 1) εγγύηση σε γραµµάτιο του Ταµείου 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας η οποία 
θα καλύπτει την συµµετοχή του 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 του ανωτέρω επαγγέλµατος. 
Η εγγύηση για το χώρο των 3675 µ2 θα είναι το ποσό των τριών  χιλιάδων (3.000,00) € 
(10% επί του ποσού της πρώτης προσφοράς άρθρο 3 παρ. γ 270/81 Π.∆.). 
Η εγγύηση στους αποτυγχάνοντες θα επιστρέφεται αµέσως. 
Στον πλειοδότη θα επιστραφεί στο τέλος της εµποροπανήγυρης, για να καλύπτει και την 
καλή εκτέλεση των όρων της παρούσης διακήρυξης και µάλιστα την πρόβλεψη του 
άρθρου 4 αυτής. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται αµέσως µετά την ανακοίνωση του 
αποτελέσµατος της δηµοπρασίας να καταθέσει στο ταµείο του δήµου ολόκληρο το ποσό 
(τελικό) που πρόσφερε κατά την δηµοπρασία. Σε περίπτωση που τελευταίος πλειοδότης 
αρνηθεί την καταβολή του τελικού ποσού αυτός χάνει την εγγυητική επιστολή 
συµµετοχής στη δηµοπρασία η οποία εκπίπτει υπέρ δήµου Καρδίτσας και ενεργείται νέα 
δηµοπρασία. 
Τα πρακτικά της δηµοπρασίας θα επικυρωθούν από την οικονοµική επιτροπή µετά τον 
τερµατισµό της. Εάν δεν ήθελε παρουσιαστεί ενδιαφερόµενος για όλο το χώρο, τότε και 
µόνον η διάθεση αυτού µπορεί να γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής, για 
οποιαδήποτε άλλη χρήση ανάλογα µε την ζήτηση κατά την κρίση αυτής. 

 
Άρθρο 7ο 

 

∆εν γίνεται δεκτός κανείς στην δηµοπρασία για την ενοικίαση του χώρου εάν είναι 
οφειλέτης από οποιαδήποτε αιτία και δεν έχει εκπληρώσει τυχόν οφειλόµενες 
ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις του προς τον δήµο. 

 
 

Άρθρο 8ο 
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Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται σε περίπτωση σύνδεσης µε το δίκτυο της ∆ΕΗ να 
τοποθετήσει µετρητή κατανάλωσης ρεύµατος προκειµένου να γίνει η καταµέτρηση και να 
αποδοθεί στο ∆ήµο το ποσό που αντιστοιχεί στην κατανάλωση που θα βεβαιωθεί. 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό        
428/2012 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

 

  Καρδίτσα 25 -  09-  2012 
Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 

 
 

  


