
                                                      

 

 

 
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 10η του µηνός Οκτωβρίου 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. 448/2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που 
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 9-10-2013. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  
448/2013  

  

 

  
Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 

26/9-10-2013 
Πρακτικό Συνεδριάσεως της 

Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας 
 

 
   

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε             
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                                                            
 

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
 
 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 
 

ΘΕΜΑ 
Ενηµέρωση επί της διενεργηθείσας δηµοπρασίας για την εκµίσθωση των χώρων 

της ετήσιας εµποροπανήγυρης 
 

Στην Καρδίτσα σήµερα την 9η του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη  και ώρα 

13:00', στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 26792/4-10-2013 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  1) Αναστασίου Απόστολος, Τακτικό µέλος 

2) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος  2) Καραγιάννης  Νικόλαος, Τακτικό Μέλος 

3) Κωτούλας  Φίλιππος, Τακτικό Μέλος  3) Μουζιούρας  Νικόλαος, Τακτικό Μέλος 

4) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος  4) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος 

5) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος   

                              Αν και κλήθηκαν νόµιµα 

             

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

παρόντες ήταν οι 5, 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. 

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

 
 
 
 



                                                      

 

      Στην Οικονοµική Επιτροπή έγινε συζήτηση – ενηµέρωση εκτός ηµερήσιας διάταξης 
σχετικά µε τη διενεργηθείσα δηµοπρασία για την εκµίσθωση των χώρων της ετήσιας 
εµποροπανήγυρης                                                                                                                             
 
Στην αρχή πήρε το λόγο ο πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής κ. Στ. Παπαγεωργίου, ο 
οποίος τόνισε τη σηµασία της πλήρους ενηµέρωσης του οργάνου σε κάθε στάδιο της 
διαδικασίας µέχρι την πραγµατοποίηση της ετήσιας εµποροπανήγυρης, δεδοµένου ότι 
αποτελεί ένα γεγονός που αποφέρει στο ∆ήµο σηµαντικά έσοδα. Ανέφερε δε ότι στην 
επόµενη συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, αφού πραγµατοποιηθεί και η 
επαναληπτική δηµοπρασία, θα εισαχθεί για συζήτηση το θέµα της έγκρισης των 
πρακτικών της δηµοπρασίας για την κατασκευή παραγκών και ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων και την διάθεση των χώρων της ετήσιας εµποροπανήγυρης.  
 
Στη συνέχεια ο αν. προϊστάµενος του τµήµατος Εσόδων Αν. Καρράς ενηµέρωσε τα µέλη 
της Οικονοµικής Επιτροπής για τη δηµοπρασία που πραγµατοποιήθηκε τη ∆ευτέρα 7 
Οκτωβρίου  για την εκµίσθωση των χώρων της ετήσιας εµποροπανήγυρης. 
Αφού παρουσίασε αναλυτικό σχεδιάγραµµα χωροθέτησης όλων των εµπορικών 
δραστηριοτήτων της εµποροπανήγυρης, έκανε λεπτοµερή ενηµέρωση επί των 
οικονοµικών στοιχείων του θέµατος, παρουσιάζοντας και τα αντίστοιχα δεδοµένα των 
προηγούµενων ετών. Τέλος, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην επαναληπτική δηµοπρασία 
που θα διεξαχθεί  τη ∆ευτέρα, 14 Οκτωβρίου, µόνο για την εκµίσθωση του χώρου 
εγκατάστασης Λουνα Παρκ, δεδοµένου ότι η πρώτη δηµοπρασία απέβη άγονη. 
 
Ακολούθως τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής υπέβαλαν ερωτήσεις, εξέφρασαν τις 
απόψεις τους και   

αποφάσισαν οµόφωνα 
 

Θεωρούν ότι η µέχρι τώρα διαδικασία ορθά διεξήχθη. 
Στην επόµενη συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής θα εισαχθεί για συζήτηση το θέµα 
της έγκρισης των πρακτικών της δηµοπρασίας για την κατασκευή παραγκών και 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και την διάθεση των χώρων της ετήσιας 
εµποροπανήγυρης.  
 
 

 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό  
448/2013 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

 

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

 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 


