
                                                                                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 
Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ 

Στην Καρδίτσα σήμερα την 24η του μηνός Μαρτίου του έτους 2017
και  ώρα  10:00,  η  υπογεγραμμένη  Σταυρούλα  Ζάρρα (υπάλληλος
Δήμου  Καρδίτσας),  τοιχοκόλλησα  στο  προς  τούτο  προορισμένο
μέρος   του  Δημοτικού  Καταστήματος,  αντίγραφο  της  υπ’  αριθ.
94/2017  Απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  που  συζητήθηκε
στη συνεδρίαση αυτής στις 22-3-2017
Προς  τούτο  συντάχθηκε  το  παρόν  αποδεικτικό  από  την
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
94/2017 

 

Απόσπασμα από το υπ’ αριθ.
16/22-3-2017

Πρακτικό Συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρδίτσας

    

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες
 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΘΕΜΑ
Παραχώρηση του αύλειου χώρου του πρώην 1ου Λυκείου Καρδίτσας για προσωρινή

εγκατάσταση και λειτουργία λουνα-παρκ 
  

Στην Καρδίτσα σήμερα την  22α του μηνός Mαρτίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα

12.30'  μ.μ,  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  Καρδίτσας  και  ύστερα  από  την  υπ’  αριθ.  πρωτ.  3864/17-3-2017

έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 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 Δήμου Καρδίτσας 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Γούλας Γεώργιος, πρόεδρος                            

2) Καπράνας Απόστολος, τακτικό μέλος κανείς

3) Κολοκύθα Άλκηστις, τακτικό μέλος

4) Μπακαλάκου Σωτηρία, τακτικό μέλος 

5) Τάντος Μιχαήλ, τακτικό μέλος         

6) Ψημμένος Κων/νος, τακτικό μέλος

7) Παπαλός Κων/νος, τακτικό μέλος

8) Τσιρέπα Ευαγγελή, τακτικό μέλος

9) Λέμας Ευάγγελος, τακτικό μέλος
  

             Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 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  Δημοτικού  &  Κοινοτικού  Κώδικος»)  εισέρχεται  στη  συζήτηση του

αναγραφόμενου στην πρόσκληση θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.                                       

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

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση σχετικά με παραχώρηση του αύλειου χώρου
του πρώην 1ου Λυκείου Καρδίτσας για προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία λουνα -
παρκ και αφού έλαβε υπόψη:

1. Την  εισήγηση του εντεταλμένου δημ. συμβούλου κ. Κων. Ψημμένου, η οποία έχει ως
εξής:
“Προτείνεται η παραχώρηση της αυλής του πρώην 1ου Λυκείου για την εγκατάσταση και
λειτουργία μικρού λουνα – παρκ από 28/3 έως και 28/5.
Το  λουνα  –  παρκ  θα  περιλαμβάνει  συγκρουόμενα  αυτοκινητάκια,  πανοραμική  ρόδα,
παιδικό τρενάκι, παιδικό ελικοπτεράκι, τραμπολίνο, φουσκωτή τσουλήθρα, σκοπευτήριο
και ψάρεμα.
Το τίμημα που θα καταβάλει  ο ιδιώτης στο Δήμο για το παραπάνω διάστημα θα είναι
5.000,00 €.
Σημειώνεται ότι το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίτσας στη συνεδρίασή του
στις 21/3 συζήτησε το θέμα και έλαβε θετική απόφαση.
Με βάση τα παραπάνω παρακαλούμε για την έγκρισή σας”.

2. Την υπ'αριθ.  70/2017 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίτσας, με την οποία
εισηγείται  προς  την  Οικονομική  Επιτροπή  και  την  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  την
προσωρινή παραχώρηση χώρου κατά την εισήγηση του εντεταλμένου δημ. συμβούλου κ.
Κων. Ψημμένου, με όρους που ειδικότερα στην απόφαση εκτίθενται

3. Το γεγονός ότι υποβλήθηκε προς το Δήμο Καρδίτσας η υπ'αριθ. πρωτ. 2174/16-2-2017
αίτηση του Νικ. Λάσδα για παραχώρηση κατά χρήση του αύλειου χώρου του πρώην 1ου
Λυκείου για εγκατάσταση ψυχαγωγικών παιχνιδιών

4. Tις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010

5. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής

6. Την επακολουθήσασα ψηφοφορία, κατά την οποία υπέρ της κατά χρήση παραχώρησης
χώρου του πρώην πρώτου Λυκείου σύμφωνα με την εισήγηση ψήφισαν όλοι οι παρόντες
δημοτικοί σύμβουλοι, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, πλην του κ. Παπαλού, ο οποίος
καταψήφισε

Αποφάσισε κατά πλειοψηφία
    

Α. Εισηγείται  προς το Δημοτικό Συμβούλιο την κατά χρήση παραχώρηση του αύλειου
χώρου του πρώην 1ου Λυκείου έναντι αντιτίμου στον κ. Νικόλαο Λάσδα για εγκατάσταση
ψυχαγωγικών παιχνιδιών για το χρονικό διάστημα από 28/3/2017 έως  και 28/5/2017.
Ο κ. Λάσδας  θα καταβάλει στο Δήμο Καρδίτσας για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου το
ποσό των 5.00,00 € μέχρι 30/4/2017 

Β. Η παραχώρηση θα διέπεται από τους κάτωθι όρους:

1) Τα λειτουργικά έξοδα του Λούνα Παρκ θα βαρύνουν αποκλειστικά τον ιδιώτη, προς τον
οποίο ο χώρος παραχωρείται (λογαριασμοί ΔΕΗ κλπ.)



                                                                                                    
2)  Οποιαδήποτε  μορφή  παρέμβασης  δεν  θα  αλλοιώνει  τη  φυσιογνωμία  του
παραχωρούμενου χώρου και θα τελεί υπό τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας
του Δήμου Καρδίτσας

3) Οποιαδήποτε φθορά προκληθεί στον παραχωρούμενο χώρο θα αποκατασταθεί με τα
ίδια υλικά μετά από συνεννόηση με την κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και
με έξοδα που θα βαρύνουν αποκλειστικά τον ιδιώτη, προς τον οποίο παραχωρείται

4) Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καρδίτσας θα επιμεληθεί  τόσο την οριοθέτηση των
παιχνιδιών στον χώρο όσο και την ασφάλεια της τελικής εγκατάστασης, αφού λάβει από
τον αιτούντα σχετικό κατάλογο αυτών

5) Ο ιδιώτης, προς τον οποίο παραχωρείται ο χώρος οφείλει να διαθέτει άδεια λειτουργίας
Λούνα Παρκ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί υπαίθριου εμπορίου (Προϋπόθεση
για την χορήγηση οποιασδήποτε μορφής αδειών από τον Δήμο είναι η μη ύπαρξη εις
βάρους  του  ενδιαφερομένου  βεβαιωμένων  ληξιπρόθεσμων  οφειλών,  με  εξαίρεση  τις
περιπτώσεις  εκκρεμοδικίας  και  του  διακανονισμού  καταβολής  αυτών,  σύμφωνα  με  τη
σχετική νομοθεσία)

6)  Ο  ιδιώτης,  προς  τον  οποίο  παραχωρείται  ο  χώρος  οφείλει  συμμόρφωση  προς  τις
εκάστοτε ισχύουσες Υγειονομικές, Δημοτικές, Αγορανομικές, Τουριστικές, Αστυνομικές και
λοιπές διατάξεις σχετικές με την λειτουργία των ψυχαγωγικών παιχνιδιών.

7) Ο ιδιώτης, προς τον οποίο παραχωρείται ο χώρος οφείλει να τηρεί όλα τα απαιτούμενα
από τον νόμο μέτρα ασφαλείας καθώς και να τηρεί τόσο το ωράριο λειτουργίας, όσο και
το  ωράριο  κοινής  ησυχίας  σύμφωνα  με  τον  Κανονισμό  των  παραχωρούμενων
κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Καρδίτσας.

8)  Ο ιδιώτης, προς τον οποίο παραχωρείται ο χώρος οφείλει να τηρεί  όλες τις νόμιμες
διαδικασίες συνοδευόμενες από τα απαραίτητα από τον νόμο δικαιολογητικά όσον αφορά
την τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιχνιδιών στον συγκεκριμένο χώρο.
 
9) Μετά τη λήξη της διάρκειας της παραχώρησης ο παραχωρηθείς χώρος θα περιέλθει
χωρίς επί πλέον διατυπώσεις στην αποκλειστική χρήση του Δήμου Καρδίτσας.

                                         
Γ.  Η παρούσα  ανακαλείται  εφ'όσον  εκλείψουν  οι  λόγοι  που  την  υπαγορεύουν  ή  δεν
τηρηθούν οι όροι της παραχώρησης

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθμό 
94/2017
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 

ΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα ...........
Πιστό Αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                    ΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  


