
ΑΔΑ:7ΜΡΑΩΕΗ-ΩΤΠ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 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  16η του μηνός  Νοεμβρίου 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.  379/2017  Απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  που
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις  01-11-2017
Προς  τούτο  συντάχθηκε  το  παρόν  αποδεικτικό  από  την
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
379/2017 

 

Απόσπασμα από το υπ’ αριθ.
47/01-11-2017

Πρακτικό Συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρδίτσας

 

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες
 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

 
αριθ. πρωτ.20359/16-11-2017 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΑΣ

ΘΕΜΑ
                Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας παραχώρησης δικαιώματος κατασκευής

παραγκών της ετήσιας εμποροπανήγυρης

Στην Καρδίτσα σήμερα την  1η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα

12.30'  μ.μ,  στο  Δημοτικό  Κατάστημα Καρδίτσας  και  ύστερα από την υπ’  αριθ.  πρωτ.  19125/27-10-2017

έγγραφη πρόσκληση του 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 1) Καπράνας Απόστολος, τακτικό μέλος

2) Κολοκύθα Άλκηστις, τακτικό μέλος               2)  Λέμας Ευάγγελος, τακτικό μέλος

3) Μπακαλάκου Σωτηρία, τακτικό μέλος                αν και κλήθηκαν νόμιμα

4) Τάντος Μιχαήλ, τακτικό μέλος

5) Ψημμένος Κων/νος, τακτικό μέλος

6) Παπαλός Κων/νος, τακτικό μέλος

7) Τσιρέπα Ευαγγελή, τακτικό μέλος
            

             Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 9 μελών,
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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  Δημοτικού  &  Κοινοτικού  Κώδικος»)  εισέρχεται  στη  συζήτηση του

αναγραφόμενου στην πρόσκληση θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

        

              
  Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση σχετικά με έγκριση πρακτικών δημοπρασίας
παραχώρησης  δικαιώματος  κατασκευής  παραγκών  της  ετήσιας  εμποροπανήγυρης  και
αφού έλαβε υπόψη: 

   1.Την αριθμ.  450/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου   σχετικά  με  την έκδοση
κανονιστικής  απόφασης  που  αφορά  στη  χωροθέτηση  και  διεξαγωγή  της  ετήσιας
παραδοσιακής  εμποροπανήγυρης  (εγκριτική  Γ.Γ.Α.Δ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ
2146/174147/06-10-2015) .

   2.Την αριθμ.  398/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου   σχετικά  με  την έκδοση
κανονιστικής  απόφασης  που  αφορά  στη  διεξαγωγή  και  χωροθέτηση  της  ετήσιας
παραδοσιακής  εμποροπανήγυρης  (εγκριτική  Γ.Γ.Α.Δ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ
2091/164464/07-10-2016) .

3.  Την αριθμ. 399/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  σχετικά με τροποποίηση
της  υπ΄αριθμ.  450/2015  απόφασης  Δημοτικού  Συμβουλίου  ως  προς  τον  κανονισμό
λειτουργίας της ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης (εγκριτική Γ.Γ.Α.Δ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2093/164472/07-10-2016)

    4.Την αριθ. 18/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Δ.Κ Καρδιτσομαγούλας η οποία κατά
πλειοψηφία  αποφάσισε  της  διεξαγωγή  και  χωροθέτηση  της  ετήσιας  υπαίθριας
εμποροπανήγυρης τον μήνα Οκτώβριο  στον κοινόχρηστο χώρο που βρίσκεται νότια του
οικισμού  στη συμβολή των οδών Περιφερειακού Καρδίτσας και Καρδιτσομαγούλας.

     5.Την αριθμ. 103/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία κατά πλειοψηφία
εισηγείται  την  έκδοση  κανονιστικής  απόφασης  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  περί
καθορισμού της διεξαγωγής και χωροθέτηση της ετήσιας υπαίθριας εμποροπανήγυρης τον
μήνα Οκτώβριο και στον κοινόχρηστο χώρο που βρίσκεται νότια του οικισμού και στη
συμβολή των οδών Περιφερειακού Καρδίτσας- Τρικάλων και Καρδιτσομαγούλας.
 
6.Την  αριθμ.347/2017  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου   σχετικά  με  καθορισμό
τρόπου ανάθεσης κατασκευής παραγκών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, καθώς και
εγκατάστασης  μέσων  ψυχαγωγίας  (Λούνα  Παρκ)  για  τη  διεξαγωγή  της  ετήσιας
παραδοσιακής εμποροπανήγυρης. 

      7.Την αριθμ. 346/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  σχετικά με καθορισμό τελών
για  την  ετήσια  παραδοσιακή  εμποροπανήγυρη  (εγκριτική  Γ.Γ.Α.Δ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ 1717/170948/10-10-2017)

    8.Την αριθμ.  348/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  σχετικά με συγκρότηση
επιτροπής διεξαγωγής της ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης.
 

    9.Την αριθμ. 319/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με καθορισμό των
όρων παραχώρησης δικαιώματος κατασκευής παραγκών της ετήσιας  εμποροπανήγυρης .
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     10.Την αριθμ. 223/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με εισήγηση προς
το Δημοτικό Συμβούλιο για   τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 450/2015 απόφασης Δημοτικού
Συμβουλίου  ως  προς  τον  κανονισμό  λειτουργίας  της  ετήσιας  παραδοσιακής
εμποροπανήγυρης

     11.Την αριθμ. 300/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με εισήγηση προς
το  Δημοτικό  Συμβούλιο  σχετικά  με  καθορισμό  τελών  της  ετήσιας  παραδοσιακής
εμποροπανήγυρης.

    12.Την αριθμ.16511 /26-9-2017 περίληψη διακήρυξης για την ετήσια εμποροπανήγυρη
έτους 2017.

     13.Τα πρακτικά  της  πλειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας, που έγιναν στις 09-10-2017
για την παραχώρηση δικαιώματος κατασκευής  παραγκών στο χώρο της εμποροπανήγυ-
ρης από 20-26/10/2017  στην Κίτσου Βασιλική του Αχιλλέα αντί του ποσού των 4.500,00
€

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

15. Τις τοποθετήσεις, απόψεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

                                                Αποφάσισε ομόφωνα

       Εγκρίνει τα πρακτικά της δημοπρασίας παραχώρησης δικαιώματος κατασκευής παραγκών
στο χώρο της  εμποροπανήγυρης  από 20-26/10/2017 γιατί η δοθείσα προσφορά από την
κατασκευάστρια Κίτσου Βασιλική του Αχιλλέα  η οποία ανέρχεται στο ποσό των 4.500,00
€  είναι συμφέρουσα για το Δήμο.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθμό 
379/2017
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα ...........
Πιστό Αντίγραφο

                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

    
                                                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΑΣ 


