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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 6ης/ 15-6-2015
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 23ο:

Εξέταση αιτήματος Σ.Φ.ΑΕΛ «Monsters» για παραχώρηση χώρου στο δημοτικό πάρκινγκ
Στομίου με σκοπό τη διοργάνωση εκδηλώσεων το πενταήμερο 15 έως 19 Ιουλίου 2015.

Στην Αγιά, σήμερα 15 Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων
«Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με
αριθμό πρωτοκόλλου 5785/10-6-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κου Ιωάννη Αργυρούλη, που
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 και στον
ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους
Προέδρους – Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.
3852/2010 και την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν.4172/2013.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο
είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Αγγελακόπουλος Ρίζος
3. Αναστασίου Ιωάννης
4. Αράπης Χρήστος
5. Βατζιάς Αντίγονος
6. Γιάνναρος Γεώργιος
7. Γιαννουλέα Χριστίνα
8. Καλαγιάς Γρηγόριος
9. Κασίδας Ιωάννης
10. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 1
11. Μάρκου Σωτήριος
12. Μασούρας Γεώργιος
13. Μπάτσικας Βασίλειος
14. Λέτσιος Βασίλειος
15. Ολύμπιος Αθανάσιος
16. Ριζούλης Στέφανος
17. Σκαρκάλης Χρήστος
18. Σμυρλής Βασίλειος
19. Σουλιώτης Θεόδωρος
20. Τσιώνης Αστέριος
21. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
22. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
Απόντες
23. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
24. Ζιούλη Αναστασία
25. Κούκας Γεώργιος
26. Μπεϊνάς Αντώνιος
27. Σιμούλης Θωμάς
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκε νόμιμα.

1

Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι κ.κ.: Έξαρχος Αστέριος (Μαρμαρίνης),
Καραφέριας Αχιλλέας (Ανατολής), Κολοβός Κων/νος (Καστρίου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου),
Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου), Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας) και
Τσιάρας Σωτήριος (Σωτηρίτσας).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας Αντώνης.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών
Υπηρεσιών κ. Σπανός Ιωάννης, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
κ. Δημήτριος Παπακώστας και η Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Αθανασία Μπαρτζώκα.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Ιωάννης.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων:
Θέμα 23ο:

Εξέταση αιτήματος Σ.Φ.ΑΕΛ «Monsters» για παραχώρηση χώρου στο δημοτικό πάρκινγκ
Στομίου με σκοπό τη διοργάνωση εκδηλώσεων το πενταήμερο 15 έως 19 Ιουλίου 2015.

Πριν την έναρξη της συζήτησης του θέματος ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα για την υποχρέωση ως προς
την πρόσκληση του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Στομίου στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε εφαρμογή
των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Ευρυμενών κ. Ρίζος Αγγελακόπουλος, που
έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
«Θέτουμε υπόψη σας την με αριθμό πρωτοκόλλου 4234/5-5-2015 αίτηση του Σ.Φ. ΑΕΛ «Monsters», το
περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής: «Ζητούμε να μας παραχωρήσετε το χώρο πάρκινγκ Στομίου για να
λάβουν χώρα οι εκδηλώσεις των Monsters στις 15,16, 17,18 και 19 Ιουλίου 2015.
Το πρόγραμμα είναι το εξής:
την Τετάρτη 15 Ιουλίου και την Πέμπτη 16 Ιουλίου άφιξη κατασκηνωτών, την Παρασκευή 17 Ιουλίου
έναρξη των εκδηλώσεων και πρώτη φάση των αγώνων beach football και ακουστικό live. Το Σάββατο
18 Ιουλίου συνεχίζεται και ολοκληρώνεται το τουρνουά beach football ενώ το βράδυ θα ακολουθήσει
προβολή video και live μουσική από rock groups. Την Κυριακή 19 Ιουλίου θα γίνει ένα beach party και
σταδιακή αποχώρηση από τον χώρο του πάρκινγκ.
Επιφυλασσόμεθα να διατηρήσουμε τον χώρο καθαρό και να έχουμε μια άψογη συνεργασίας με τον Δήμο
Αγιάς».
Λαμβάνοντας υπόψη: την ανωτέρω αίτηση, την υπ’ αριθμ.4/2015 απόφαση στου Συμβουλίου της Τοπικής
Κοινότητας Στομίου, αλλά και τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 192 του Ν.3856/2006, με τις οποίες
ορίζεται ότι: «Το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να εκμισθώνει, χωρίς δημοπρασία,
για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες, θέατρα και κινηματοθέατρα ή άλλους χώρους,
για επιστημονικούς και καλλιτεχνικούς σκοπούς, αφού το συμβούλιο εκτιμήσει την ποιότητα των εκδηλώσεων
που θα πραγματοποιηθούν», προτείνουμε: την απευθείας εκμίσθωση του χώρου δημοτικού parking Στομίου,
στον Σ.Φ. ΑΕΛ «Monsters», για το πενταήμερο 15, 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου 2015, κρίνοντας ότι η διεξαγωγή
των παραπάνω εκδηλώσεων προάγει τα κοινωνικά και πολιτιστικά συμφέροντα του Δήμου και η ποιότητα των
εκδηλώσεων είναι ικανοποιητική».
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
- την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Ρίζου Αγγελακόπουλου,
- την με αριθμό πρωτοκόλλου 4234/5-5-2015 αίτηση του Σ.Φ. ΑΕΛ «Monsters»,
- την υπ’ αριθμ.4/2015 απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Στομίου και την απουσία του
Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Στομίου,
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- τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010,
- τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 192 του Ν.3856/2006,
και μετά από συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Εγκρίνει το αίτημα του Σ.Φ. ΑΕΛ «Monsters» για την παραχώρηση του χώρου στο δημοτικό πάρκινγκ
Στομίου, με απ’ ευθείας εκμίσθωση και με σκοπό τη διοργάνωση των πενταήμερων εκδηλώσεων στις 15,16,
17,18 και 19 Ιουλίου 2015, αφού έκρινε ότι η διεξαγωγή των παραπάνω εκδηλώσεων προάγει τα κοινωνικά
και πολιτιστικά συμφέροντα του Δήμου και η ποιότητα των εκδηλώσεων είναι ικανοποιητική.
Β. Καθορίζει το μίσθωμα και τους όρους της απ’ ευθείας εκμίσθωσης του χώρου στο δημοτικό πάρκινγκ
Στομίου στον Σ.Φ. ΑΕΛ «Monsters» (ΑΦΜ: 997843905), ως εξής:
1. Το μίσθωμα ορίζεται στο ποσό των 50,00€ πλέον Φ.Π.Α. για ολόκληρη την μισθωτική περίοδο, το
οποίο θα καταβληθεί με την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού της εκμίσθωσης.
2. Όλα τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης του χώρου θα βαρύνουν τον Σ.Φ. ΑΕΛ «Monsters».
3. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ρητά ότι για κάθε ζημία που θα υποστούν οι παραχωρημένοι
χώροι πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά το πέρας των εκδηλώσεων, ο Σύλλογος θα προβεί σε πλήρη
αποκατάσταση της ζημίας αυτής.
4. Εάν απαιτηθεί έκτακτη επείγουσα ιατρική φροντίδα για τους συμμετέχοντες, υπεύθυνος είναι ο Σ.Φ.
ΑΕΛ «Monsters».
5. Ο Σ.Φ. ΑΕΛ «Monsters» θα φέρει την ευθύνη για την ηλεκτροδότηση του χώρου. Οι δαπάνες
ηλεκτροδότησης θα βαρύνουν τον Σ.Φ. ΑΕΛ «Monsters».
6. Ο Σ.Φ. ΑΕΛ «Monsters» ως διοργανωτής των εκδηλώσεων, υποχρεούται να φροντίζει κατά τη
διάρκειά τους, για την ασφάλεια, περιφρούρηση και τήρηση της τάξης, καθώς επίσης και για την
υγιεινή και καθαριότητα του χώρου.
7. Ο Σ.Φ. ΑΕΛ «Monsters» υποχρεούται να παραδώσει τους χώρους ελεύθερους μετά τη λήξη της
εκδήλωσης.
8. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς που ενδεχομένως θα προκύψει από τη μη
εκτέλεση των συμφωνηθέντων υπάγεται στην τοπική αρμοδιότητα των καθ’ ύλης αρμοδίων
δικαστηρίων της Λάρισας.
Γ. Εξουσιοδοτεί τον Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Ευρυμενών για τα περαιτέρω.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 112/2015.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Αργυρούλης Ιωάννης

