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από το πρακτικό της 17
ης

/25-8-2015 τακτικής  

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

  

 

Θέμα 1
ο
 : Έγκριση πρακτικού φανερής πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας με σκοπό την 

εγκατάσταση ενός (1) ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ στην ετήσια εμποροπανήγυρη της Δημοτικής 

Κοινότητας Αγιάς. 

 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Τρίτη 25/8/2015, ώρα 17:30 μ.μ., 

συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά από την με 

αριθμό πρωτοκόλλου 8412/21-8-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της κ. Αντώνη Γκουντάρα, που 

δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010. 

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, καθώς σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 

παρακάτω επτά (7) μέλη:  

Παρόντες 

1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος 2. Καλαγιάς Γρηγόριος, Αντιπρόεδρος 

3. Αναστασίου Ιωάννης, Αναπληρωματικό Μέλος 4. Γιαννουλέα Χριστίνα, Αναπληρωματικό Μέλος 

5. Ζιούλη Αναστασία, Μέλος 6. Μάρκου Σωτήριος, Μέλος 

7. Ριζούλης Στέφανος, Μέλος  

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης τα πρακτικά της οποίας τήρησε ο υπάλληλος, του Τμήματος 

Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Προϊστάμενος του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, 

Παιδείας και Πολιτισμού Θεόδωρος Γκασδράνης και η Προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού, 

Οργάνωσης και Πληροφορικής Αγλαΐα Σοφλιού. 

 

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων: 

 

Θέμα 1
ο
 : Έγκριση πρακτικού φανερής πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας με σκοπό την 

εγκατάσταση ενός (1) ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ στην ετήσια εμποροπανήγυρη της Δημοτικής 

Κοινότητας Αγιάς. 

 

Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε η Προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και 

Πληροφορικής Αγλαΐα Σοφλιού, που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 
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«Θέτουμε υπόψη σας: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 1
ε
 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 με τις οποίες ορίζεται ότι: «1. Η οικονομική 

επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα 

έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) ….., ε) με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει 

τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να 

συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες, στ) …» . 

 

2. Την υπ’ αριθμ. 162/2012 (ΑΔΑ: Β4ΓΟΩ6Ι-2ΟΤ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με την οποία 

εγκρίθηκε ο Κανονισμός εμποροπανήγυρης της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς και την υπ’ αριθμ. 125/2013 

(ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΩ6Ι-ΙΒΦ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με την οποία διορθώθηκαν - 

διαγράφηκαν διατάξεις του ανωτέρω Κανονισμού. 

 

3. Την υπ’ αριθμ. την υπ’ αριθμ. 144/2015 (ΑΔΑ: ΨΗ7ΧΩ6Ι-1ΒΦ) απόφαση του δημοτικού συμβουλίου 

Αγιάς με θέμα: «Έγκριση εκμίσθωσης των χώρων διοργάνωσης της ετήσιας εμποροπανήγυρης της 

Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς: α) με τη διαδικασία της κλήρωσης και β) με τη διαδικασία της δημοπρασίας 

για τις θέσεις Λούνα Παρκ και ψησταριών.  

 

4. Την υπ’ αριθμ. την υπ’ αριθμ.116/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Καθορισμός 

όρων διενέργειας, φανερής πλειοδοτικής και προφορικής  δημοπρασίας με σκοπό την εγκατάσταση ενός 

(1) ΛΟΥΝΑΠΑΡΚ στην ετήσια εμποροπανήγυρη της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς» 

 

5. Την υπ’ αριθμ. 160/2014 (ΑΔΑ:Ω8ΝΖΩ6Ι-Θ0Γ) απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Αγιάς, με θέμα: 

«Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών, του άρθρου 1 του Π.Δ 270/81, για την εκποίηση ή 

εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου, για το έτος 2015» . 

 

6. Την υπ’ αριθμ. 7831/3-8-2015 (ΑΔΑ: 63ΩΟΩ6Ι-Τ3Β) διακήρυξη του Δημάρχου Αγιάς.   

 

7. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 11076/17-8-2015 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας του άρθρου 1 του 

Π.Δ/τος 270/1981, από το οποίο προκύπτει ότι: η δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικού χώρου με 

σκοπό την εγκατάσταση ενός (1) ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ στην ετήσια εμποροπανήγυρη της Δημοτικής Κοινότητας 

Αγιάς πραγματοποιήθηκε κανονικά, χωρίς να υποβληθούν ενστάσεις και στην οποία τελευταία πλειοδότρια 

αναδείχθηκε η Χαραλαμπίδου Ευθυμία του Θεοφάνη, κάτοικος Θεσσαλονίκης  - ΑΦΜ: 155336847, που 

πρόσφερε το ποσό των 8.000,00€ συνολικά. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σας καλώ να αποφασίσουμε για την έγκριση των πρακτικών και την 

κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος της δημοπρασίας για την εγκατάσταση ενός (1) ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ στην 

ετήσια εμποροπανήγυρη της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς». 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  
- την εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, 

- τις διατάξεις του άρθρου 192 παρ.1 του Ν.3463/2006, 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1ε Ν.3852/2010, 

- τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81), 

- το από 20/7/2015 τοπογραφικό διάγραμμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγιάς, 

- την υπ’ αριθμ. 162/2012 (ΑΔΑ: Β4ΓΟΩ6Ι-2ΟΤ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία 

εγκρίθηκε ο Κανονισμός εμποροπανήγυρης της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς, 

- την υπ’ αριθμ. 125/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΩ6Ι-ΙΒΦ) απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Αγιάς, με την 

οποία διορθώθηκαν - διαγράφηκαν διατάξεις του Κανονισμού εμποροπανήγυρης της Δημοτικής 

Κοινότητας Αγιάς, σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. πρωτ.: 14595/159765/7-9-2012 (ΑΔΑ: Β4ΘΞΟΡ10-

ΥΤΙ) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Θεσσαλίας - Στερεάς 

Ελλάδας, 
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- την υπ’ αριθμ. 144/2015 (ΑΔΑ: ΨΗ7ΧΩ6Ι-1ΒΦ) απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Αγιάς, με θέμα: 

«Έγκριση εκμίσθωσης των χώρων διοργάνωσης της ετήσιας εμποροπανήγυρης της Δημοτικής Κοινότητας 

Αγιάς: α) με τη διαδικασία της κλήρωσης και β) με τη διαδικασία της δημοπρασίας για τις θέσεις Λούνα 

Παρκ και ψησταριών. Ορισμός μελών επιτροπής εμποροπανήγυρης 2015», 

- την υπ’ αριθμ.116/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα : «Καθορισμός όρων διενέργειας, 

φανερής πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας με σκοπό την εγκατάσταση ενός (1) ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ 

στην ετήσια εμποροπανήγυρη της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς», 

- την υπ’ αριθμ. 160/2014 (ΑΔΑ: Ω8ΝΖΩ6Ι-Θ0Γ) απόφασή του με θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπής 

Διενέργειας Δημοπρασιών, του άρθρου 1 του Π.Δ/τος 270/81, για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων 

του Δήμου», 

- την υπ’ αριθμ. 7831/3-8-2015 (ΑΔΑ: 63ΩΟΩ6Ι-Τ3Β) διακήρυξη του Δημάρχου Αγιάς,  

- το υπ’ αριθ. πρωτ. 11076/17-8-2015 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας του άρθρου 1 

του Π.Δ/τος 270/1981, 

και μετά από συζήτηση  

 

Αποφασίζει ομόφωνα  

 
1. Εγκρίνει και κατακυρώνει το αποτέλεσμα του με αριθμ.πρωτ. 11076/17-8-2015 πρακτικού της 

δημοπρασίας, που διενεργήθηκε στις 17-8-2015, από την Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασίας του 

άρθρου 1 του Π.Δ/τος 270/1981, με σκοπό την εκμίσθωση δημοτικού χώρου για την εγκατάσταση ενός 

(1) ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ στην ετήσια εμποροπανήγυρη της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς, για το χρονικό 

διάστημα από την Κυριακή 30/8/2015 έως την Κυριακή  6/9/2015. 

 

2. Ανακηρύσσει τελευταία πλειοδότρια την Χαραλαμπίδου Ευθυμία του Θεοφάνη, κάτοικο 

Θεσσαλονίκης - ΑΦΜ: 155336847, που πρόσφερε το ποσό των  8.000,00€ συνολικά. 

 

3. Αναθέτει στο Δήμαρχο τις περαιτέρω ενέργειες, για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 118/2015. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος    Τα παρόντα μέλη 

 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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