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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 18η του µηνός Νοεµβρίου 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. 449/2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που 
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 14-10-2013. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  
449/2013  

  

 

  
Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 

27/14-10-2013 
Πρακτικό Συνεδριάσεως της 

Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας 
 

 
  Aριθ. Πρωτ.: 31420/19-11-2013 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                             
 

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
 
 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 
 

ΘΕΜΑ 
 Aπευθείας εκµίσθωση του χώρου χρήσης Λουνα Παρκ κατά τη διάρκεια της 

ετήσιας εµποροπανήγυρης 
 

Στην Καρδίτσα σήµερα την 14η του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 

13:00', στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 28002/14-10-2013 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   

6) Μπουραζάνης Αθανάσιος, Αναπλ. Μέλος                              Αν και κλήθηκαν νόµιµα 

7) Γιοβάνης Γεώργιος, Αναπλ. Μέλος   

             

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

παρόντες ήταν οι 7, 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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Α. Η Οικονοµική Επιτροπή συνεδρίασε εκτάκτως µε µοναδικό θέµα ηµερήσιας διάταξης 
την  απευθείας εκµίσθωση του χώρου χρήσης Λουνα Παρκ κατά τη διάρκεια της ετήσιας 
εµποροπανήγυρης. 
 
Στην αρχή της συνεδρίασης ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, αφού ανέφερε ότι η 
συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι ήδη οι δύο δηµοπρασίες για την εκµίσθωση του 
χώρου Λουνα Παρκ (τακτική και επαναληπτική) απέβησαν άγονες και ο χρόνος για την 
ολοκλήρωση των διαδικασιών µέχρι την έναρξη της εµποροπανήγυρης µε τακτική 
συνεδρίαση δεν επαρκεί, ζήτησε από τα µέλη να αποφανθούν για το κατεπείγον της 
συνεδρίασης. 
 
Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, αφού άκουσαν τον κ. Πρόεδρο 

αποφάσισαν οµόφωνα 
Θεωρούν τη συνεδρίαση ως κατεπείγουσα και εγκρίνουν τη συζήτηση του µοναδικού 
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης  
 
Β. Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το θέµα ανέφερε:   
Με την υπ'αριθµ. 423/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής έγινε ο καθορισµός των 
όρων διακήρυξης για την εκµίσθωση των χώρων  της ετήσιας εµποροπανήγυρης. Στις 7-
10-2013 διεξήχθη δηµοπρασία για την εκµίσθωση του χώρου χρήσης Λουνα Παρκ µε τιµή 
εκκίνησης το ποσό των 30.000,00 €, η οποία απέβη άγονη. Στις 14-10-2013 διεξήχθη 
επαναληπτική δηµοπρασία, µε την ίδια τιµή εκκίνησης, η οποία επίσης απέβη άγονη.  Για 
τη µίσθωση του Λουνα Παρκ επιδείχθηκε ενδιαφέρον, µε προσφερόµενο όµως  µίσθωµα 
µικρότερο της τιµής εκκίνησης. ∆εδοµένης της δυσµενούς οικονοµικής συγκυρίας και 
προκειµένου να απολεσθεί ένα σηµαντικό έσοδο για το ∆ήµο µας, εάν τελικώς το Λουνα 
Παρκ δεν εκµισθωθεί (όπως διαφαίνεται), προτείνω την απευθείας  εκµίσθωση του χώρου 
χρήσης Λουνα Παρκ στους µοναδικούς επιχειρηµατίες που επέδειξαν ενδιαφέρον, ήτοι 
στους Λάσδα Νικόλαο του Φωτίου και Λάσδα Μαρία του Φωτίου αντί συνολικού τιµήµατος 
22.000,00 €. 
 
Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, αφού άκουσαν τον κ. Πρόεδρο, είδαν τις σχετικές 
αποφάσεις και τα έγγραφα 
 

αποφάσισαν οµόφωνα 
 

1. Τροποποιούν εν µέρει την υπ'αριθµ. 423/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 
µε την οποία έγινε ο καθορισµός των όρων διακήρυξης για την εκµίσθωση των χώρων  
της ετήσιας εµποροπανήγυρης, ως προς το τµήµα 3 του αποφασιστικού που αφορά  
ενοικίαση χώρου για εγκατάσταση µέσων ψυχαγωγίας (Λουνα Παρκ) 
 
2. Καθορίζουν το µίσθωµα για την εκµίσθωση του χώρου χρήσης Λουνα Παρκ για την 
ετήσια εµποροπανήγυρη που διεξάγεται από 20 – 26 Οκτωβρίου, στο ποσό των 22.000,00 
€ αντί των 30.000,00 € που καθορίστηκε µε την υπ'αριθµ. 423/2013 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής. Η µείωση του µισθώµατος κρίνεται αναγκαία προκειµένου να µην 
απολεσθεί ένα σηµαντικό έσοδο για το ∆ήµο Καρδίτσας, εάν τελικώς το Λουνα Παρκ δεν 
εκµισθωθεί.  
 
3. Εγκρίνουν την απευθείας εκµίσθωση του χώρου χρήσης Λουνα Παρκ για την ετήσια 
εµποροπανήγυρη που διεξάγεται από 20 – 26 Οκτωβρίου στους Λάσδα Νικόλαο του 
Φωτίου και Λάσδα Μαρία του Φωτίου, αντί συνολικού µισθώµατος 22.000,00 €.  
 
 
4. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ'αριθµ. 423/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
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Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό  
449/2013 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

 

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

 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 


