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ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

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

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 13η του µηνός Ιανουαρίου του έτους
2015 και ώρα 10:00, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα
(υπάλληλος ∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο
προορισµένο µέρος του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της
υπ’ αριθ. 495/2014 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 3-12-2014.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
495/2014
Απόσπασµα από το υπ’ αριθ.
36/3-12-2014
Πρακτικό Συνεδρίασης της
Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Αριθ. Πρωτ.: 754/13-1-2015

ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

ΘΕΜΑ
Παραχώρηση χώρου -έναντι αντιτίµου- στην πλατεία Πλαστήρα για εγκατάσταση
ψυχαγωγικών παιχνιδιών στα πλαίσια του προγράµµατος εορταστικών εκδηλώσεων
Χριστουγέννων - Πρωτοχρονιάς
Στην Καρδίτσα σήµερα την 3η του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα
12.30' µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 29337/2-12-2014
έγγραφη πρόσκληση της 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) Μπακαλάκου Σωτηρία, Πρόεδρος

1) Κολοκύθα Άλκηστις, Τακτικό Μέλος

2) Γαλανόπουλος Κων/νος, Τακτικό Μέλος

2) Τίκας Τριαντάφυλλος, Τακτικό Μέλος

3) Τάντος Μιχαήλ, Τακτικό Μέλος

Αν και κλήθηκαν νόµιµα

4) Ψηµµένος Κων/νος, Τακτικό Μέλος
5) Βαρελάς Βάιος, Τακτικό Μέλος
6) Κρανιάς Βασίλειος, Τακτικό Μέλος
7) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος, Τακτικό 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. Πριν από την έναρξη της συζήτησης του θέµατος η πρόεδρος της Οικονοµικής
Επιτροπής ανέφερε ότι το θέµα συζητείται µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος
προκειµένου να ολοκληρωθούν άµεσα οι τυπικές διαδικασίες για την έναρξη των
εορταστικών εκδηλώσεων Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς στις 5 ∆εκεµβρίου 2014.
Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, αφού άκουσαν την κ. πρόεδρο
αποφάσισαν οµόφωνα
Θεωρούν τη συνεδρίαση ως κατεπείγουσα και εγκρίνουν τη συζήτηση του θέµατος

Β. Στη συνέχεια η Οικονοµική Επιτροπή εισήλθε στη συζήτηση του µοναδικού
αναγραφοµένου στην ηµερήσια διάταξη θέµατος και αφού έλαβε υπόψη:
1. α) Την υπ'αριθ. πρωτ. 28991/2014 αίτηση της Β. Τσιοπανούδη, µε την οποία ζητά
άδεια παραχώρησης χώρου στην πλατεία Πλαστήρα για εγκατάσταση ψυχαγωγικών
παιχνιδιών για το χρονικό διάστηµα 4/12/2014 – 11/1/2015 στα πλαίσια των εορταστικών
εκδηλώσεων Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς
β) Την υπ'αριθ. πρωτ. 28992/2014 αίτηση του Ιω. Κολοβού, µε την οποία ζητά άδεια για
Χριστουγεννιάτικο τρενάκι, το οποίο θα πραγµατοποιεί διαδροµές στην πόλη για το
χρονικό διάστηµα 4/12/2014 – 11/1/2015 στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων
Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς
γ) Την υπ'αριθ. πρωτ. 28886/2014 αίτηση του Φ. Μπίρου, µε την οποία ζητά άδεια
παραχώρησης χώρου στην πλατεία Πλαστήρα για το χρονικό διάστηµα 5/12/2014 –
11/1/2015 για πώληση ζαχαρωδών προϊόντων
δ) Το γεγονός ότι δεν εκδηλώθηκε ανάλογο ενδιαφέρον από κανένα άλλο επιχειρηµατία
2. Τις υπ'αριθµ. 390, 391 & 395/2014 αποφάσεις της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καρδίτσας,
µε τις οποίες τα µέλη της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καρδίτσας οµόφωνα ενέκριναν την
παραχώρηση χώρου στους ανωτέρω επιχειρηµατίες
3. Την υπ'αριθµ. 171/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, µε την οποία τα
µέλη της επιτροπής εισηγήθηκαν τη χωροθέτηση των εκδηλώσεων Χριστουγέννων –
Πρωτοχρονιάς
4. Την υπ'αριθµ. 606/2014 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί έγκρισης εορταστικών
εκδηλώσεων Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς και προέγκρισης δαπάνης για την
πραγµατοποίησή τους
5. Την εισήγηση της κ. προέδρου, η οποία αναφέρθηκε αναλυτικά στις εκδηλώσεις που θα
πραγµατοποιηθούν και πρότεινε την αποδοχή των αιτήσεων και την παραχώρηση χώρου
επί της πλατείας Πλαστήρα για το χρονικό διάστηµα από 5 ∆εκεµβρίου 2013 έως 11
Ιανουαρίου 2014. Ως αντίτιµο πρότεινε:
α) για τα ψυχαγωγικά παιχνίδια το ποσό των 5.000,00 €, καταβλητέο µέχρι 11-1-2015
β) για το Χριστουγεννιάτικο τρενάκι το ποσό των 1.500,00 €, καταβλητέο µέχρι 11-12015
γ) για το χώρο πώλησης ζαχαρωδών προϊόντων, χωρίς αντίτιµο για κοινωνικούς λόγους
6. Την επακολουθήσασα διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της Οικονοµικής
Επιτροπής, κατά την οποία:
Ι. Για την παραχώρηση χώρου για εγκατάσταση ψυχαγωγικών παιχνιδιών και του τρένου:
α) οι κ.κ Βαρελάς και Κρανιάς διαφώνησαν και δήλωσαν ότι θα καταψηφίσουν
β) ο κ. Παπαδηµητρίου δήλωσε ότι θα ψηφίσει λευκό
ΙΙ. Για τις διαδροµές του Χριστουγεννιάτικου τρένου:
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α) ο κ. Βαρελάς διαφώνησε µε την προτεινόµενη διαδροµή στο κέντρο της πόλης, η οποία
όπως τόνισε θα δηµιουργήσει πολλά προβλήµατα και πρότεινε ως εναλλακτικές διαδροµές
µια περιήγηση στο χώρο του Παυσιλύπου, στο ιστορικό κέντρο της πόλης (Μουσείο,
Πινακοθήκη, ∆ηµαρχείο κλπ), καθώς και µια διαδροµή προς την Παπαράντζα
β) ο κ. Κρανιάς εξέφρασε τη διαφωνία του για την κίνηση του τρένου στους πεζοδρόµους
και πρότεινε διαδροµές στο ιστορικό κέντρο της πόλης
γ) ο κ. Παπαδηµητρίου δήλωσε ότι θα ψηφίσει λευκό
7. Την επακολουθήσασα ψηφοφορία, κατά την οποία υπέρ της παραχώρησης χώρου για
εγκατάσταση ψυχαγωγικών παιχνιδιών και Χριστουγεννιάτικου τρένου, αλλά και των
προτεινόµενων διαδροµών του τρένου ψήφισαν οι κ.κ Μπακαλάκου, Γαλανόπουλος,
Τάντος και Ψηµµένος, καταψήφισαν οι κ.κ Βαρελάς και Κρανιάς, ενώ ο κ. Παπαδηµητρίου
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
Α. Αποφάσισε κατά πλειοψηφία
1. α) Την κατά χρήση παραχώρηση χώρου στην πλατεία Πλαστήρα στην κ. Β.
Τσιοπανούδη για εγκατάσταση ψυχαγωγικών παιχνιδιών για το χρονικό διάστηµα
4/12/2014 – 11/1/2015 στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων Χριστουγέννων –
Πρωτοχρονιάς.
Η κ. Τσιοπανούδη θα καταβάλει στο ∆ήµο Καρδίτσας για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου
το ποσό των 5.000,00 € µέχρι 11-1-2015
β) Την κατά χρήση παραχώρηση χώρου στην πλατεία Πλαστήρα στον κ. Ιω. Κολοβό για
εγκατάσταση Χριστουγεννιάτικου µικρού τρένου και την παροχή άδειας για
πραγµατοποίηση διαδροµών στην πόλη για το χρονικό διάστηµα 4/12/2014 – 11/1/2015
στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς κατόπιν
συνεννόησης µε το αρµόδιο τµήµα της Τροχαίας Καρδίτσας.
Ο κ. Κολοβός θα καταβάλει στο στο ∆ήµο Καρδίτσας για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου
το ποσό των 1.500,00 € µέχρι 11-1-2015
2. Εάν εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους γίνεται η παραχώρηση, µε άλλη απόφαση θα
γίνει ανάκληση της παρούσας
Μειοψήφισαν οι κ.κ Βαρελάς, Κρανιάς και Παπαδηµητρίου
Β. Αποφάσισε οµόφωνα
1. Την κατά χρήση παραχώρηση χώρου στην πλατεία Πλαστήρα στον κ. Φ. Μπίρο για το
χρονικό διάστηµα 5/12/2014 – 11/1/2015 για πώληση ζαχαρωδών προϊόντων, χωρίς
αντίτιµο για κοινωνικούς λόγους
2. Εάν εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους γίνεται η παραχώρηση, µε άλλη απόφαση θα
γίνει ανάκληση της παρούσας
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Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό
495/2014
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές
Καρδίτσα ...........
Πιστό Αντίγραφο
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

