
 

                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α: ΒΕ∆8ΩΕΗ-ΞΜΓ 

 
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 20η του µηνός  Μαρτίου 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. 
135/2013 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε 
στη συνεδρίαση αυτής στις 20-3-2013. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από την 
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 

9/20-3-2013 
Πρακτικό Συνεδριάσεως της 

Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας 
 

 
   

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                       
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                                                                
 

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
 
 

Αριθ. Πρωτ. 7089/20-3-2013  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 
 

ΘΕΜΑ 
Παραχώρηση δηµοτικής έκτασης για προσωρινή εγκατάσταση του CIRCO 

BARCELONA 
 

Στην Καρδίτσα σήµερα την 20η του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη  και ώρα 

9.00', στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 7034/20-3-2013 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 έκτακτη συνεδρίαση η Οικονοµική 

Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας.  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Παπαγεωργίου Σταύρος, Πρόεδρος  κανείς 

2) Αναστασίου Απόστολος, Τακτικό µέλος   

3) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος   

4) Καραγιάννης  Νικόλαος, Τακτικό Μέλος   

5) Κωτούλας  Φίλιππος, Τακτικό Μέλος   

6) Μουζιούρας  Νικόλαος, Τακτικό Μέλος   

7) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος   

8) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος   

9) Τσαντήλας Βασίλειος, 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. 

Α. Πριν την έναρξη της συζήτησης ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής ζήτησε να 
αποφανθούν τα µέλη αυτής για το κατεπείγον ή µη της συνεδρίασης, θέτοντας υπ'όψιν 
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αυτών το γεγονός ότι η αίτηση του εκπροσώπου του CIRCO BARCELONA υποβλήθηκε στο 
∆ήµο Καρδίτσας στις 19-3-2013, ενώ η έναρξη λειτουργίας του προγραµµατίζεται για 20-
3-2013. 
Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. πρόεδρο και µετά από διαλογική συζήτηση  

αποφάσισε οµόφωνα 
Θεωρεί ότι το θέµα “Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε παραχώρηση δηµοτικής 
έκτασης για προσωρινή εγκατάσταση του CIRCO BARCELONA” και για τη συζήτηση του 
οποίου έγινε έκτακτη σύγκληση της Οικονοµικής Επιτροπής, έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα 
και εγκρίνει τη συζήτησή του.  
 
Β.  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε 
υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής: 
 
1. Την υπ'αριθ. πρωτ. 6968/19-3-2013 αίτηση του ∆ηµ. Ζαράγκα “Θεατρικές και 
Ψυχαγωγικές Επιχειρήσεις”, µε την οποία ζητείται παραχώρηση της έκτασης, στην οποία 
κάθε χρόνο διεξάγεται η εµποροπανήγυρη, για εγκατάσταση του CIRCO BARCELONA κατά  
το χρονικό διάστηµα από 20-3-2013 έως 26-3-2013   
 
2. Την υπ'αριθµ. 9/2013 απόφαση του Συµβουλίου της ∆.Κ Καρδιτσοµαγούλας, µε την 
οποία εκφράζεται η σύµφωνη γνώµη του για την εγκατάσταση του CIRCO στον αιτούµενο 
χώρο. 
 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010   
 

Η Οικονοµική  Επιτροπή,  αφού άκουσε  τον εισηγητή  και είδε τα σχετικά έγγραφα 
                                             

  αποφάσισε οµόφωνα 
                                              

 Εγκρίνει την παραχώρηση της δηµοτικής έκτασης, στην οποία διεξάγεται η ετήσια 
εµποροπανήγυρη,  για την εγκατάσταση και λειτουργία του  CIRCO BARCELONA κατά  το 
χρονικό διάστηµα από 20-3-2013 έως 26-3-2013, αντί του ποσού των 1000,00 €, το 
οποίο θα καταβληθεί τοις µετρητοίς στο Ταµείο του ∆ήµου Καρδίτσας, πριν από την 
έναρξη λειτουργίας του CIRCO.  
 Επισηµαίνεται ότι η δαπάνη σύνδεσης και κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος 
βαρύνει την επιχείρηση του  CIRCO BARCELONA.                      

 
 Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό  
135/2013 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

 

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

 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 
 
 


