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ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήμερα την 21η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2016
και ώρα 10.00 π.μ, η υπογεγραμμένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος
Δήμου Καρδίτσας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν
3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισμένο μέρος του
Δημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 401/2016
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 16-9-2016.
Προς
τούτο
συντάχθηκε
το
παρόν
αποδεικτικό
από
την
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 401
Απόσπασμα από το υπ’αριθ.
14/16-9-2016
Πρακτικό Συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε
ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

ΘΕΜΑ
Kαθορισμός τρόπου ανάθεσης κατασκευής παραγκών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, καθώς και εγκατάστασης μέσων ψυχαγωγίας (Λουνα Παρκ) για τη διεξαγωγή της ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης.
Στην Καρδίτσα σήμερα την 16η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2016 (κατόπιν μετάθεσης της αρχικώς
προγραμματισθείσας για 15-9-2016 συνεδρίασης), ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 13.00' μ.μ, στο
Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 15158/9-9-2016 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 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 τακτική
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αντωνίου Ελένη

17) Τίκας Τριαντάφυλλος

1) Κουρκούνας Βασίλειος

2) Αντωνίου Σωτήριος

18) Ψημμένος Κωνσταντίνος

2) Ξυλομένος Κωνσταντίνος

3) Αραμπατζής Δημήτριος

19) Παπαλός Κωνσταντίνος

3) Γούλας Σωτήριος

4) Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος

20) Παπαδημητρίου Χαρίλαος

4) Μαρκινός Αθανάσιος

5) Γεννάδιος Ιωάννης

21) Τσιούκης Λάμπρος

5) Παπαγεωργίου Σταύρος

6) Γιαννέλος Κλεομένης

22) Μιχαλάκης Κων/νος

6) Λέμας Ευάγγελος

7) Γούλας Γεώργιος

23) Αμπαντζή Μαρία

7) Σχορετσανίτης Ηλίας

8) Διαμαντή Ευαγγελία

24) Τσιρέπα Ευαγγελή

9) Καπράνας Απόστολος

25) Χατζής Ηλίας

10) Κολοκύθα Άλκηστις

26) Κρανιάς Βασίλειος

11) Λέκκας Αλέξανδρος
12) Μαντζιάρας Παναγιώτης
13) Μπακαλάκου Σωτηρία
14) Ντελής Ιωάννης
15) Σβάρνας Ιωάννης

Αν και κλήθηκαν νόμιμα

16) Τάντος Μιχαήλ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 33 μελών,
παρόντες ήταν 26), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο 96
του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται

στη συζήτηση

του

αναγραφόμενου στην πρόσκληση θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Φώτη
Αλεξάκου.

--------------------Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με καθορισμό
τρόπου ανάθεσης κατασκευής παραγκών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, καθώς και
εγκατάστασης μέσων ψυχαγωγίας (Λουνα Παρκ) για τη διεξαγωγή της ετήσιας παραδοσιακής
εμποροπανήγυρης και αφού έλαβε υπόψη:
1. Την εισήγηση της αντιδημάρχου κ. Σωτ. Μπακαλάκου, η οποία ανέφερε:
“ 'Οπως γνωρίζεται στη Δ.Κ Καρδιτσομαγούλας του Δήμου μας κάθε χρόνο διοργανώνεται
επταήμερη εμποροπανήγυρη κατά την περίοδο από 20/10 έως 26/10 στη θέση μεταξύ των
οδών Καρδίτσας – Μακεδονομάχων και Περιφερειακής οδού Καρδίτσας – Τρικάλων. Η
εμποροπανήγυρη αυτή εντάσσεται στις παραδοσιακές εμποροπανηγύρεις που τελούνται μια
φορά το χρόνο και διαρκεί επτά (7) ημέρες.
Η εμποροπανήγυρη αποτελεί σημαντικό τοπικό και περιφερειακό οικονομικό και πολιτισμικό
γεγονός, άμεσα συνδεδεμένο με την τοπική οικονομία, διατηρώντας τον παραδοσιακό της
χαρακτήρα, προάγει την τοπική ανάπτυξη παράγοντας θετικό οικονομικό αποτέλεσμα,
συμβάλλει στην εξωστρέφεια της περιοχής διαφυλάσσοντας σε κάθε περίπτωση την ευνομία
και την ευταξία ώστε να μην μην πλήττονται τα τοπικά εμπορικά αλλά και κοινωνικά
δικαιώματα.
Για τη διεξαγωγή της εμποροπανήγυρης απαιτούνται εργασίες, όπως η κατασκευή των
παραγκών των εκθετών και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Οι εργασίες αυτές
προτείνουμε να ανατεθούν σε ιδιώτη, όπως γίνεται άλλωστε κάθε χρόνο, με δημόσια,
ανοιχτή, πλειοδοτική δημοπρασία με κριτήριο την υψηλότερη τιμή προσφοράς. Τους όρους
της δημοπρασίας, καθώς και τις υποχρεώσεις των αναδόχων θα συντάξει η Οικονομική
επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας.
Ομοίως θα διεξαχθεί δημόσια, ανοιχτή, πλειοδοτική δημοπρασία και για την εγκατάσταση
μέσων ψυχαγωγίας (Λουνα Παρκ) με όρους που θα συντάξει η Οικονομική Επιτροπή”
2. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των δημοτικών συμβούλων
αποφάσισε ομόφωνα
Καθορίζει ως τρόπο ανάθεσης της κατασκευής παραγκών και ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων, καθώς και εγκατάστασης μέσων ψυχαγωγίας (Λουνα Παρκ) για τη
διεξαγωγή της ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης τη δημόσια, ανοιχτή, πλειοδοτική
δημοπρασία με κριτήριο την υψηλότερη τιμή προσφοράς.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν παρευρέθηκαν οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι κ.κ. Σβάρνας και Διαμαντή λόγω αποχώρησής τους από τη συνεδρίαση.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθμό 401/2016
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΑΠ. ΑΜΠΑΝΤΖΗ
Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝEΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

