
 

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  17η του  μηνός  Noεμβρίου του  έτους
2015  και  ώρα  10:00,  η  υπογεγραμμένη  Σταυρούλα  Ζάρρα
(υπάλληλος  Δήμου  Καρδίτσας),  τοιχοκόλλησα  στο  προς  τούτο
προορισμένο μέρος  του Δημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της
υπ’  αριθ.  297/2015  Απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  που
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 26-10-2015.
Προς  τούτο  συντάχθηκε  το  παρόν  αποδεικτικό  από  την
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
297/2015 

 

Απόσπασμα από το υπ’ αριθ.
31/26-10-2015

Πρακτικό Συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρδίτσας

 

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες
 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

ΘΕΜΑ
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί της κατά χρήση παραχώρησης χώρου

στην πλατεία Ελευθερίας και την πλατεία Πλαστήρα για τοποθέτηση ψυχαγωγικών
παιχνιδιών 

 Στην Καρδίτσα σήμερα την 26η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και

ώρα 12.00' μ., στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 22417/22-10-2015

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) Μπακαλάκου Σωτηρία, Πρόεδρος   κανείς

2) Γαλανόπουλος Κων/νος,  Τακτικό Μέλος

3) Κολοκύθα Άλκηστις, Τακτικό Μέλος 

4) Τάντος Μιχαήλ, Τακτικό Μέλος   

5) Τίκας Τριαντάφυλλος, Τακτικό Μέλος

6) Ψημμένος Κων/νος, Τακτικό Μέλος

7) Βαρελάς Βάιος, Τακτικό Μέλος

8) Κρανιάς Βασίλειος, Τακτικό Μέλος

9) Παπαδημητρίου Χαρίλαος, 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 εισήγηση προς το Δημοτικό
Συμβούλιο επί  της κατά χρήση παραχώρησης χώρου στην πλατεία Ελευθερίας και την
πλατεία Πλαστήρα για τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιχνιδιών και αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την  εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Ψημμένου Κων/ου η οποία έχει ως εξής:
“Παρακαλούμε να εγκρίνετε την παραχώρηση χώρων στην πλατεία Ελευθερίας (κεντρική)
και Πλαστήρα, προκειμένου στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου για την
περίοδο  των  Χριστουγέννων  και  της  Πρωτοχρονιάς  να  τοποθετηθούν  τα  παρακάτω
παιχνίδια:  Καρουζέλ  βενετσιάνικο,  τραμπολίνο,  ηλεκτροκίνητο  τρενάκι,  φουσκωτό  και
ηλεκτροκίνητα  αυτοκινητάκια  (κάρτ).  Τα  παιχνίδια  θα  παραμείνουν  στους  παραπάνω
χώρους από 1/12/2015 έως  και τις 10/1/2016’’.

2. Την υπ'αριθ. 340/2015 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 κ. αντιδημάρχου, με όρους που
ειδικότερα στην απόφαση εκτίθενται

3. Την  υπ'αριθμ.  130/2015  απόφαση  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής,  με  την  οποία
εισηγείται  προς το Δημοτικό Συμβούλιο  την προσωρινή παραχώρηση χώρου κατά την
εισήγηση του κ. αντιδημάρχου, με όρους που ειδικότερα στην απόφαση εκτίθενται

5. Το γεγονός ότι υποβλήθηκαν δύο αιτήσεις προς το Δήμο Καρδίτσας για παραχώρηση
χώρου  για εγκατάσταση ψυχαγωγικών παιχνιδιών, ήτοι:
α)  η υπ' αριθ. πρωτ. 19773/18-09-2015 αίτηση της κ. Λάσδα Μαρίας, η οποία ζητά την
παραχώρηση της πλατείας Ελευθερίας (κεντρική) για το διάστημα των Χριστουγέννων με
οικονομικό αντίτιμο 500 ευρώ.
β)  η υπ' αριθ. πρωτ. 22050/16-10-2015 αίτηση του κ. Βρέκου Βασιλείου, ο οποίος ζητά
την παραχώρηση της πλατείας Ελευθερίας (κεντρική) και της πλατείας Πλαστήρα για το
διάστημα των Χριστουγέννων με οικονομικό αντίτιμο 5.500 ευρώ.

6. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής

7. Την επακολουθήσασα ψηφοφορία, κατά την οποία υπέρ της κατά χρήση παραχώρησης
χώρου  στην  πλατεία  Ελευθερίας  και  την  πλατεία  Πλαστήρα  για  την  τοποθέτηση
ψυχαγωγικών  παιχνιδιών  ψήφισαν  όλοι  παρόντες  δημοτικοί  σύμβουλοι,  μέλη  της
Οικονομικής  Επιτροπής,  πλην  των  κ.κ  Βαρελά  και  Κρανιά,  καθώς  και  του  κ.
Παπαδημητρίου, ο οποίος ψήφισε λευκό 

8. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 96 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 105 Ν. 3463/2006, σύμφωνα με τις οποίες, αν κάποιο μέλος του συμβουλίου
αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση και τόσο η
άρνηση όσο και η λευκή ψήφος λογίζονται ως αρνητικές ψήφοι 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010
 

αποφάσισε κατά πλειοψηφία



 
1. Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την κατά χρήση παραχώρηση χώρου έναντι
αντιτίμου στην πλατεία Ελευθερίας (κεντρική πλατεία) και την πλατεία Πλαστήρα στον κ.
Βασίλειο Βρέκο για εγκατάσταση ψυχαγωγικών παιχνιδιών για το χρονικό διάστημα από
1/12/2015 έως  και τις 10/1/2016 στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων  Χριστου-
γέννων – Πρωτοχρονιάς.
Ο κ. Βρέκος  θα καταβάλει στο Δήμο Καρδίτσας  για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου το
ποσό των 5.500,00 € μέχρι 10-1-2016 

2. Η παραχώρηση θα διέπεται από τους κάτωθι όρους: 
α)  Η  τοποθέτηση  των  παιχνιδιών  στις  δύο  πλατείες  θα  πραγματοποιηθεί  μετά  τη
γνωμοδότηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρδίτσας.
β) Οποιαδήποτε παρέμβαση στο παραχωρούμενο χώρο θα τελεί υπό τη σύμφωνη γνώμη
της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Καρδίτσας.
γ) 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 κ. Βασ. Βρέκο.
δ)  Τα  λειτουργικά  έξοδα  των  Λούνα  Παρκ  και  στις  δύο  Πλατείες  θα  βαρύνουν
αποκλειστικά τον κ. Βασ. Βρέκο (λογαριασμοί ΔΕΗ κλπ.)
ε) Ο κ. Βασ. Βρέκος οφείλει να διαθέτει την σχετική άδεια λειτουργίας Λούνα Παρκ καθώς
και να διασφαλίσει όλα τα απαιτούμενα από το νόμο μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή
τυχόν ατυχημάτων.
στ) Δεν θα διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων και των θαμώνων των καταστημάτων
που λειτουργούν στις δύο πλατείες κατά τη διάρκεια όλου του 24ώρου.
ζ) Μετά τη λήξη της διάρκειας της παραχώρησης, ο παραχωρούμενος χώρος θα περιέλθει
χωρίς επί πλέον διατυπώσεις στην αποκλειστική χρήση του Δήμου Καρδίτσας.
                                         

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

Μειοψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ Βαρελάς, Κρανιάς και Παπαδημητρίου

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθμό 
297/2015
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα ...........
Πιστό Αντίγραφο

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  
 ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ  


