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ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 21η του µήνα Οκτωβρίου του έτους 2014
και ώρα 10.00 π.µ, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος
∆ήµου Καρδίτσας), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν
3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο µέρος του
∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθµ. 526/2014
απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 16-10-2014.
Προς
τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από
την
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 526
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
19/16-10-2014
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 25641/21-10-2014

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

ΘΕΜΑ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκµίσθωση του χώρου του Παυσιλύπου,
τµήµατος της πλατείας Πλαστήρα προκειµένου να διεξάγονται εκδηλώσεις
Χριστουγέννων - Πρωτοχρονιάς
Στην Καρδίτσα σήµερα την 16η του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή
και ώρα 18.00', στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 24750/10-10-2014
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύµφωνα
µε τους ορισµούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε
σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αντωνίου Ελένη

17) Σβάρνας Ιωάννης

2) Αντωνίου Σωτήριος

18) Τάντος Μιχαήλ

3) Αραµπατζής ∆ηµήτριος

19) Τίκας Τριαντάφυλλος

4) Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος

20) Ψηµµένος Κωνσταντίνος

5) Γεννάδιος Ιωάννης

21) Παπαλός Κωνσταντίνος

6) Γιαννέλος Κλεοµένης

22) Γούλας Σωτήριος

7) Γούλας Γεώργιος

23) Μαρκινός Αθανάσιος

8) ∆ιαµαντή Ευαγγελία

24) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος

9) Καπράνας Απόστολος

25) Τσιούκης Λάµπρος

10) Κολοκύθα Άλκηστις

26) Βαρελάς Βάιος

11) Κουρκούνας Βασίλειος

27) Αµπαντζή Μαρία

12) Λέκκας Αλέξανδρος

28) Λάππας Σπυρίδων

13) Μαντζιάρας Παναγιώτης

29) Λέµµας Ευάγγελος

14) Μπακαλάκου Σωτηρία

30) Χατζής Ηλίας

15) Ντελής Ιωάννης

31) Κρανιάς Βασίλειος

16) Ξυλοµένος Κωνσταντίνος

32) Σχορετσανίτης Ηλίας

1) Παπαγεωργίου Σταύρος

Αν και κλήθηκε νόµιµα
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33

µελών, παρόντες ήταν 32), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος,
σύµφωνα µε το άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού
Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόµενων στην πρόσκληση θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης,
παρόντος του ∆ηµάρχου Καρδίτσας κ. Φώτη Αλεξάκου. Απών ήταν, αν και κλήθηκε νόµιµα, ο πρόεδρος της
∆ηµοτικής Κοινότητας Καρδίτσας κ. Αστέριος Αντωνίου
---------------------

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από συζήτηση σχετικά µε εκµίσθωση του χώρου του
Παυσιλύπου, τµήµατος της πλατείας Πλαστήρα προκειµένου να διεξάγονται εκδηλώσεις
Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς και αφού έλαβε υπόψη:
1. Την εισήγηση του αντιδηµάρχου Κων. Ψηµµένου, ο οποίος ανέφερε:
Στοχεύοντας σε µια χριστουγεννιάτικη εκδήλωση τελείως διαφορετική από τα µέχρι τώρα
γνωστά στην πόλη µας, καταθέτουµε την πρότασή µας για τις εκδηλώσεις στο πάρκο
Παυσιλύπου µε την ονοµασία: “ ΤΟ ΠΑΥΣΙΛΥΠΟ ΤΟΥ ΑΙ ΒΑΣΙΛΗ”
Η εκδήλωση θα διαρκεί από 1η ∆εκέµβρη έως 7 Γενάρη. Ο χώρος που θα παραχωρηθεί θα
είναι το πάρκο του Παυσιλύπου (όχι το κέντρο) και ένα µέρος της πλατείας Πλαστήρα.
Στο επιχειρηµατικό σχέδιο προβλέπεται:
Η δηµιουργία ξύλινων σπιτιών, ώστε να έχουν δυνατότητα ιδιώτες να τα αξιοποιήσουν για
τις επιχειρήσεις τους. Συγκεκριµένα θα δηµιουργηθούν:
- Το σπίτι του Αϊ Βασίλη και των ξωτικών
- Το σπίτι του Αϊ Βασίλη
- Το Ταχυδροµείο του Αϊ Βασίλη
- Παιχνιδότοπος
- Παιχνιδότοπος για ΑΜΕΑ
- Παιχνιδοέκθεση
- Ξυλοπόδαρος
- Κλόουν
- Θέατρο Σκιών
- Χώρος για Ζωγραφική µε θέµα τα Χριστούγεννα
- Αναβίωση παιδικών παιχνιδιών
- Παραµύθια της γιαγιάς και του παππού
- Χώρος για τον σταύλο των αλόγων του Αϊ Βασίλη
- Ο φούρνος των ξωτικών
- Χώρος για µικρό σινεµά και µικρό θέατρο
- Παραδοσιακά συγκροτήµατα
- Χριστουγεννιάτικη Αγορά
- Φουσκωτά
- Καρουζέλ
- Καθηµερινές κληρώσεις διαφόρων δώρων
- Σηµεία συλλογής δώρων- προϊόντων µε σκοπό την δωρεά- προσφορά σε αναξιοπαθούντες
οικογένειες (Κοινωνικό Παντοπωλείο)
Στόχος του όλου αυτού εγχειρήµατος είναι να καταστήσουµε την Καρδίτσα πόλο
προσέλκυσης τουριστών- επισκεπτών από όλη την Ελλάδα µε όλες τις θετικές επιπτώσεις
στην τοπική οικονοµία και την τόνωση της τοπικής αγοράς.
Το πάρκο “Παυσιλύπου” θα διακοσµηθεί σύµφωνα µε το εορταστικό πνεύµα των
Χριστουγέννων .
Η σύµβαση – παραχώρηση θα είναι για τρία χρόνια µε δικαίωµα επέκτασης για άλλα δύο
χρόνια µε επαναδιαπραγµάτευση των όρων.
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Ο ∆ήµος θα εισπράξει τον 1ο χρόνο 10.000 €, τον 2ο χρόνο 13.000€ και τον 3ο χρόνο
13.000€
Για το αντίστοιχο ποσό θα προσκοµίζεται εγγυητική Τράπεζας ίσης αξίας, µε την υπογραφή
της σύµβασης
- Οι δαπάνες διαµόρφωσης- φύλαξης του χώρου βαρύνουν τον ανάδοχο.
- Θα υπάρχει δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης όλων των πολιτών στο χώρο του
Παυσιλύπου.
- Θα τηρηθούν απαρέγκλιτα οι προβλεπόµενοι από τον Νόµο όροι ασφαλείας των πολιτών
καθώς και οι όροι ασφαλείας του χώρου.
- Η ασφάλιση και η οµαλή λειτουργία του χώρου και των εγκαταστάσεων βαρύνει τον
ανάδοχο.
- Εάν λειτουργήσει παγοδρόµιο, αυτό θα γίνει µε νέα παροχή ρεύµατος που θα βαρύνει τον
ανάδοχο.
- Προκειµένου να προχωρήσουµε στην δηµοπράτηση του εν λόγω εγχειρήµατος, ζητάµε την
ψήφιση της πρότασής µας από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
2. Την υπ'αριθµ. 300/2014 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καρδίτσας
3. Την υπ'αριθµ. 133/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
4. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των δηµοτικών συµβούλων, φορέων της πόλης και
ενδιαφεροµένων δηµοτών
5. Την πρόταση του κ. Βαρελά για αναβολή λήψης απόφασης επί του θέµατος επειδή µεταξύ άλλων- δεν προσκοµίστηκε τοπογραφικό διάγραµµα κάλυψης του χώρου και η
εισήγηση περιείχε ασάφειες.
6. Την επακολουθήσασα ψηφοφορία, κατά την οποία υπέρ της πρότασης αναβολής ψήφισαν
οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ Βαρελάς, Αµπαντζή, Λάππας, Λέµµας, Χατζής και Σχορετσανίτης,
καταψήφισαν οι κ.κ Αντωνίου Ελ., Αντωνίου Σωτ., Αραµπατζής, Γαλανόπουλος, Γεννάδιος,
Γιαννέλος, Γούλας Γ., ∆ιαµαντή, Καπράνας, Κολοκύθα, Κουρκούνας, Λέκκας, Μαντζιάρας,
Μπακαλάκου, Ντελής, Σβάρνας, Τάντος, Τίκας και Ψηµµένος, ενώ λευκό ψήφισαν οι κ.κ
Ξυλοµένος, Παπαλός, Γούλας Σωτ., Μαρκινός, Παπαδηµητρίου, Τσιούκης και Κρανιάς
7. Το γεγονός ότι η πρόταση αναβολής δεν συγκέντρωσε την απαιτούµενη πλειοψηφία και
για το λόγο αυτό απορρίπτεται
8. Τις τοποθετήσεις των δηµοτικών συµβούλων, καθώς και τις δευτερολογίες που
ακολούθησαν µετά την απόρριψη της πρότασης αναβολής
9. Την επακολουθήσασα ψηφοφορία, κατά την οποία υπέρ της πρότασης του κ.
αντιδηµάρχου για τις εκδηλώσεις Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς, ψήφισαν οι δηµοτικοί
σύµβουλοι κ.κ Αντωνίου Ελ., Αντωνίου Σωτ., Αραµπατζής, Γαλανόπουλος, Γεννάδιος,
Γιαννέλος, Γούλας Γ., ∆ιαµαντή, Καπράνας, Κολοκύθα, Κουρκούνας, Λέκκας, Μαντζιάρας,
Μπακαλάκου, Ντελής, Σβάρνας, Τάντος, Τίκας, Ψηµµένος, υπέρ (µε επιφυλάξεις) ψήφισαν
οι κ.κ Παπαλός, Γούλας Σωτ., Μαρκινός, Παπαδηµητρίου και Τσιούκης, λευκό ψήφισε ο κ.
Ξυλοµένος, ενώ καταψήφισαν οι κ.κ Βαρελάς, Αµπαντζή, Λάππας, Λέµµας, Χατζής, Κρανιάς
και Σχορετσανίτης
10. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 96 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
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αποφάσισε κατά πλειοψηφία
1. Εγκρίνει την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά στον καθορισµό χώρου για τη
διεξαγωγή των εορταστικών εκδηλώσεων Χριστούγεννα 2014 - Πρωτοχρονιά 2015 στο
άλσος του Παυσιλύπου.
2. Εγκρίνει την εκµίσθωση του χώρου του Παυσιλύπου, τµήµατος της πλατείας Πλαστήρα
προκειµένου να διεξάγονται εκδηλώσεις Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς
3. Η Οικονοµική Επιτροπή θα συντάξει τους όρους διακήρυξης για την εκµίσθωση των
χώρων

Μειοψήφισαν οι κ.κ Βαρελάς, Αµπαντζή, Λάππας, Λέµµας, Χατζής, Κρανιάς, Σχορετσανίτης
και Ξυλοµένος

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθµό 526/2014
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΑΠ. ΑΜΠΑΝΤΖΗ
Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝEΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακολουθούν υπογραφές

