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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

   
Α Π Ο ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ  

 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 27η του µήνα Ιανουαρίου του έτους 
2012 και ώρα 10:00 , η υπογεγραµµένη Ελένη Νταβανά (υπάλληλος 
∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο 
µέρος  του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθ.  
14/2012 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτής στις 19-01-2012. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  
14/2012  

  

 

  
Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 

1ο / 19-01-2012 
Πρακτικό Συνεδριάσεως της 

Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας 
 

        Αριθµ.Πρωτ.:1782/27-1-2012 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΕΛΕΝΗ ΝΤΑΒΑΝΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                              
 

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
 
 

   ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 
 
 

ΘΕΜΑ 
 

        Έγκριση των πρακτικών της δηµοπρασίας για την εκµίσθωση αγροτεµαχίων 
στις Τοπικές Κοινότητες  Μητρόπολης, Κρύας Βρύσης, Ξυνονερίου και Πορτίτσας. 
 
 Στην Καρδίτσα σήµερα την 19η του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη 

και ώρα 13:00 , στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 363/10-01-2012 

έγγραφη πρόσκληση του 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 τακτική συνεδρίαση η 

Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας. Πρόκειται για την εξ’ αναβολής συνεδρίαση της 16-01-2012 . Η 

αναβολή της συνεδρίασης ήταν επιβεβληµένη λόγω έκτακτης απουσίας των περισσοτέρων µελών της 

Οικονοµικής Επιτροπής  τα οποία ειδοποίησαν σχετικά τη γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής. 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Παπαγεωργίου Σταύρος, Πρόεδρος  1) Τσίπρας Εµµανουήλ , τακτικό µέλος 

2) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος, Τακτικό Μέλος    

3) Νασιάκου Αλεξάνδρα, Τακτικό Μέλος   

4) Κωτούλας Φίλιππος, Τακτικό Μέλος    

5) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος   

6) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος    

7) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος   

8) Αρχοντής ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος   

9) Γιοβάνης Γεώργιος, Αναπληρωµατικό Μέλος    
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Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών, 

παρόντες ήταν οι 9, 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. 

 

         Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος  µεταξύ άλλων ανέφερε τα εξής: 
 

1.  Με την αριθµ. 526/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου οµόφωνα ( άρθρο 272 
του ν. 3852/2010 ) εγκρίθηκε η εκµίσθωση του εκτός αναδασµού αγροτεµαχίου που 
βρίσκεται στη θέση «ΙΣΙΩΜΑΤΑ» της Τ.Κ. Πορτίτσας της ∆ηµοτικής Ενότητας 
Μητρόπολης του ∆ήµου Καρδίτσας συνολικού εµβαδού 15 στρεµ. και το οποίο δεν είναι 
απαραίτητο για την Τοπική κτηνοτροφία, ύστερα από τη σύµφωνη γνώµη του Τ.Σ. της 
Τοπικής Κοινότητας Πορτίτσας. 

      Με την υπ’ αριθ. 542/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι 
όροι διακήρυξης σύµφωνα µε τους οποίους θα διενεργούνταν η δηµοπρασία. 

      Την 28η ∆εκεµβρίου 2011 διεξήχθη φανερή πλειοδοτική δηµοπρασία για την 
εκµίσθωση του ανωτέρω αγροτεµαχίου αλλά δεν εµφανίσθηκε κανένας ενδιαφερόµενος 
για να πλειοδοτήσει και η δηµοπρασία απέβη άγονη 

     Την 5η Ιανουαρίου 2011 διεξήχθη επαναληπτική φανερή πλειοδοτική  δηµοπρασία για 
την εκµίσθωση του παραπάνω αγροτεµαχίου  κατά την οποία  µοναδικός πλειοδότης 
αναδείχθηκε ο Νικολάου Ευάγγελος  του Κωνσταντίνου , αντί του ποσού των 15,10 € 
/ανά στρέµµα ετησίως  µε εγγυήτρια  την Αρετή Κωτούλα του Νικολάου, όπως φαίνονται 
από τα πρακτικά της  δηµοπρασίας. 

 

 2.Με την αριθµ. 524/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου οµόφωνα ( άρθρο 272 
του ν. 3852/2010 ) εγκρίθηκε η εκµίσθωση του εκτός αναδασµού  αγροτεµαχίου που 
βρίσκεται στη θέση «ΜΑΥΡΟΜΑΝΤΗΛΑ» της Τ.Κ. Ξυνονερίου της ∆ηµοτικής Ενότητας 
Μητρόπολης του ∆ήµου Καρδίτσας συνολικού εµβαδού 30 στρεµ. και το οποίο δεν είναι 
απαραίτητο για την Τοπική κτηνοτροφία, ύστερα από τη σύµφωνη γνώµη του Τ.Σ. της 
Τοπικής Κοινότητας Πορτίτσας. 

      Με την υπ’ αριθ. 540/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι 
όροι διακήρυξης σύµφωνα µε τους οποίους θα διενεργούνταν η δηµοπρασία. 

      Την 28η ∆εκεµβρίου 2011 διεξήχθη φανερή πλειοδοτική δηµοπρασία για την 
εκµίσθωση του ανωτέρω αγροτεµαχίου αλλά δεν εµφανίσθηκε κανένας ενδιαφερόµενος 
για να πλειοδοτήσει και η δηµοπρασία απέβη άγονη 

      Την 5η Ιανουαρίου 2012 διεξήχθη επαναληπτική φανερή πλειοδοτική  δηµοπρασία 
για την εκµίσθωση του παραπάνω αγροτεµαχίου  κατά την οποία  µοναδικός πλειοδότης 
αναδείχθηκε ο Παναγιώτου Σεραφείµ  του Ευαγγέλου , αντί του ποσού των 35,00 € /ανά 
στρέµµα ετησίως  µε εγγυητή  τον Παναγιώτου Ευάγγελο  του Σεραφείµ, όπως φαίνονται 
από τα πρακτικά της  δηµοπρασίας. 
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  3.Με την αριθµ. 523/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου οµόφωνα ( άρθρο 272 
του ν. 3852/2010 ) εγκρίθηκε η εκµίσθωση των αριθµ.440 και 333  αγροτεµαχίων που 
βρίσκονται  στη θέση «ΦΤΥΛΙΑ∆Α» εκτάσεως 23 στρεµ. και στη θέση “ΠΑΠΑΡΑΝΤΖΑ” 
εκτάσεως 58  της Τ.Κ. Κρύας Βρύσης της ∆ηµοτικής Ενότητας Μητρόπολης του ∆ήµου 
Καρδίτσας  και τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την Τοπική κτηνοτροφία, ύστερα από τη 
σύµφωνη γνώµη του Τ.Σ. της Τοπικής Κοινότητας Κρύας Βρύσης. 

      Με την υπ’ αριθ. 539/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι 
όροι διακήρυξης σύµφωνα µε τους οποίους θα διενεργούνταν η δηµοπρασία. 

      Την 28η ∆εκεµβρίου 2011 διεξήχθη φανερή πλειοδοτική δηµοπρασία για την 
εκµίσθωση του ανωτέρω αγροτεµαχίου αλλά δεν εµφανίσθηκε κανένας ενδιαφερόµενος 
για να πλειοδοτήσει και η δηµοπρασία απέβη άγονη 

      Την 5η Ιανουαρίου 2011 διεξήχθη επαναληπτική φανερή πλειοδοτική  δηµοπρασία 
για την εκµίσθωση των παραπάνω αγροτεµαχίων  κατά την οποία  για το αγροτεµάχιο στη 
θέση «ΦΤΥΛΙΑ∆Α»  µοναδικός πλειοδότης  αναδείχθηκε ο Κόντος Γρηγόριος  του 
Σωτηρίου , αντί του ποσού των 45,00 € /ανά στρέµµα ετησίως  µε εγγυητή  τον Κόντο 
Σωτήριο   του Γρηγορίου και για το αγροτεµάχιο στη θέση «ΠΑΠΑΡΑΝΤΖΑ»  µοναδικός 
πλειοδότης  αναδείχθηκε ο Κόντος Γρηγόριος  του Σωτηρίου , αντί του ποσού των 55,00 
€ /ανά στρέµµα ετησίως  µε εγγυητή  τον Κόντο Σωτήριο   του Γρηγορίου , όπως 
φαίνονται από τα πρακτικά της  δηµοπρασίας.         

 

 4. Με την αριθµ. 527/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου οµόφωνα ( άρθρο 272 
του ν. 3852/2010 ) εγκρίθηκε η εκµίσθωση των παρακάτω  αγροτεµαχίων της Τοπικής 
Κοινότητας Μητρόπολης: 

α. Το αριθ. τεµάχιο αναδασµού Λ1/32 στη θέση ΓΕΦΥΡΑΚΙΑ (ποτιστικά) έκτασης 18,004 
στρεµ.  

β. Το αριθ. τεµάχιο αναδασµού Λ 215   στη θέση ΓΕΦΥΡΑΚΙΑ (ποτιστικά) έκτασης  
7,088 στρεµ. 

γ. Το αριθ. τεµάχιο αναδασµού Λ17/329  στη θέση ΛΟΓΓΟΣ έκτασης    8,647 στρεµ.  

δ. Το αριθ. τεµάχιο αναδασµού Κ94/377  στη θέση ΛΟΓΓΟΣ  έκτασης   29,526 στρεµ.  

ε. Το αριθ. τεµάχιο αναδασµού Κ95/385 Α  στη θέση ΜΑΥΡΟΕΣ έκτασης 20,000 στρεµ. 

στ.Το αριθ. τεµάχιο αναδασµού Κ95/385Β  στη θέση ΜΑΥΡΟΕΣ έκτασης 20,000 στρεµ. 

ζ. Το αριθ. τεµάχιο αναδασµού Κ95/385 Γ  στη θέση ΜΑΥΡΟΕΣ έκτασης 20,000 στρεµ. 

η. Το αριθ. τεµάχιο αναδασµού Κ95/385 ∆  στη θέση ΜΑΥΡΟΕΣ έκτασης 16,064 στρεµ. 

και τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την Τοπική κτηνοτροφία, ύστερα από τη σύµφωνη 
γνώµη του Τ.Σ. της Τοπικής Κοινότητας Μητρόπολης 

 
      Με την υπ’ αριθ. 543/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι 
όροι διακήρυξης σύµφωνα µε τους οποίους θα διενεργούνταν η δηµοπρασία. 



   
 

 
                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α: ΒΟΧΡΩΕΗ-ΑΥ1 

 

      Την 28η ∆εκεµβρίου 2011 διεξήχθη φανερή πλειοδοτική δηµοπρασία για την 
εκµίσθωση του ανωτέρω αγροτεµαχίου αλλά δεν εµφανίσθηκε κανένας ενδιαφερόµενος 
για να πλειοδοτήσει και η δηµοπρασία απέβη άγονη 

      Την 5η Ιανουαρίου 2011 διεξήχθη επαναληπτική φανερή πλειοδοτική  δηµοπρασία 
για την εκµίσθωση των παραπάνω αγροτεµαχίων   κατά την οποία  µοναδικός πλειοδότης 
αναδείχθηκε: 

α. Για το αγροτεµάχιο στη θέση ΓΕΦΥΡΑΚΙΑ (Λ1/32)  ο Στρατίκης Κωνσταντίνος   του 
Παναγιώτη , αντί του ποσού των 15,50 € /ανά στρέµµα ετησίως  µε εγγυητή  τον 
Γκατζιώνη Κωνσταντίνο  του Αποστόλου, όπως φαίνονται από τα πρακτικά της  
δηµοπρασίας.     

β. Για το αγροτεµάχιο στη θέση ΓΕΦΥΡΑΚΙΑ (Λ/215)  ο Στρατίκης Κωνσταντίνος   του 
Παναγιώτη , αντί του ποσού των 15,50 € /ανά στρέµµα ετησίως  µε εγγυητή  τον 
Γκατζιώνη Κωνσταντίνο  του Αποστόλου, όπως φαίνονται από τα πρακτικά της  
δηµοπρασίας.     

γ. Για το αγροτεµάχιο στη θέση  ΛΟΓΓΟΣ (Λ17/329)  ο Γκατζιώνης Κωνσταντίνος   του 
Αποστόλου , αντί του ποσού των  15,50 € /ανά στρέµµα  ετησίως   µε  εγγυητή  τον 
Στρατίκη Κωνσταντίνο  του Παναγιώτη, όπως φαίνονται από τα πρακτικά της  
δηµοπρασίας.     

δ. Για το αγροτεµάχιο στη θέση  ΛΟΓΓΟΣ (Κ94/377)  ο Μπούτας  ∆ηµήτριος   του        
Βασιλείου , αντί του ποσού των 15,50 € /ανά στρέµµα ετησίως  µε εγγυητή  τον Μπούτα 
Βάιο   του Βασιλείου, όπως φαίνονται από τα πρακτικά της  δηµοπρασίας.     

ε. Για το αγροτεµάχιο στη θέση ΜΑΥΡΟΕΣ  (Κ95/385Α)  η        Κωτούλα Ευθαλία    του 
Γεωργίου , αντί του ποσού των 15,50 € /ανά στρέµµα ετησίως  µε εγγυητή  τον Μπούτα 
Βάιο   του Βασιλείου, όπως φαίνονται από τα πρακτικά της  δηµοπρασίας.     

στ. Για το αγροτεµάχιο στη θέση ΜΑΥΡΟΕΣ  (Κ95/385Β)  η       Κωτούλα Ευθαλία   του 
Γεωργίου  , αντί του ποσού των 15,50 € /ανά στρέµµα ετησίως  µε εγγυητή  τον Μπούτα 
Βάιο  του Βασιλείου, όπως φαίνονται από τα πρακτικά της  δηµοπρασίας.     

ε. Για το αγροτεµάχιο στη θέση ΜΑΥΡΟΕΣ  (Κ95/385Γ)  ο     Μπούτας ∆ηµήτριος    του 
Βασιλείου , αντί του ποσού των 15,50 € /ανά στρέµµα ετησίως  µε εγγυητή  τον Μπούτα 
Βάιο   του Βασιλείου, όπως φαίνονται από τα πρακτικά της  δηµοπρασίας.     

ζ. Για το αγροτεµάχιο στη θέση ΜΑΥΡΟΕΣ  (Κ95/385∆)  ο    Μπούτας ∆ηµήτριος    του 
Βασιλείου , αντί του ποσού των 15,50 € /ανά στρέµµα ετησίως  µε εγγυητή  τον Μπούτα 
Βάιο του Βασιλείου, όπως φαίνονται από τα πρακτικά της  δηµοπρασίας.     

 

    Για το αγροτεµάχιο στη θέση ΜΑΥΡΟΕΣ  (Κ97/387Β)  ο    Κακκάβας  Βάιος     του 
Ελευθερίου , αντί του ποσού των 15,10 € /ανά στρέµµα ετησίως  µε εγγυητή  τον 
Μανώλη   Σωτήριο  του Χρήστου , όπως φαίνονται από τα πρακτικά της  δηµοπρασίας 
λαµβάνοντας υπόψη και την αριθ. 168/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής   
  
          Προτείνω  την έγκριση των πρακτικών, σύµφωνα µε τα πρακτικά της δηµοπρασίας  
και  τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. ε του Ν. 3852/2010  

Οι  Οικονοµική  Επιτροπή,  αφού άκουσε τον Πρόεδρο είδε και τα πρακτικά του 
διαγωνισµού 

 
 
      ΑΑ ΠΠ ΟΟ ΦΦ ΑΑ ΣΣ ΙΙ ΣΣ ΕΕ     ΟΟ ΜΜ ΟΟ ΦΦ ΩΩ ΝΝ ΑΑ   
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   1.Την έγκριση των πρακτικών της δηµοπρασίας για την εκµίσθωση του εκτός αναδασµού 

αγροτεµαχίου που βρίσκεται στη θέση «ΙΣΙΩΜΑΤΑ»  της Τ.Κ. Πορτίτσας της ∆ηµοτικής 
Ενότητας Μητρόπολης του ∆ήµου Καρδίτσας  εκτάσεως 15 στρεµ. υπέρ του Νικολάου 
Ευάγγελου  του Κωνσταντίνου , αντί του ποσού των 15,10 € /ανά στρέµµα ετησίως  µε 
εγγυήτρια  την Αρετή Κωτούλα του Νικολάου. 

 
 

2.Την έγκριση των πρακτικών της δηµοπρασίας για την εκµίσθωση του εκτός αναδασµού 
αγροτεµαχίου που βρίσκεται στη θέση «ΜΑΥΡΟΜΑΝΤΗΛΑ»  της Τ.Κ. Ξυνονερίου της 
∆ηµοτικής Ενότητας Μητρόπολης του ∆ήµου Καρδίτσας  εκτάσεως 30 στρεµ. υπέρ του 
Παναγιώτου Σεραφείµ  του Ευαγγέλου  , αντί του ποσού των 35,00 € /ανά στρέµµα 
ετησίως   µε εγγυητή  τον Παναγιώτου Ευάγγελο  του Σεραφείµ. 
 
 
  
3.Την έγκριση των πρακτικών της δηµοπρασίας για την εκµίσθωση  των αριθµ.440 και 
333  αγροτεµαχίων που βρίσκονται  στη θέση «ΦΤΥΛΙΑ∆Α» εκτάσεως 23 στρεµ. και στη 
θέση “ΠΑΠΑΡΑΝΤΖΑ” εκτάσεως 58  της Τ.Κ. Κρύας Βρύσης της ∆ηµοτικής Ενότητας 
Μητρόπολης του ∆ήµου Καρδίτσας  εκτάσεως 30 στρεµ.  
Για το αγροτεµάχιο στη θέση «ΦΤΥΛΙΑ∆Α»  υπέρ του Κόντου Γρηγόριου  του Σωτηρίου , 
αντί του ποσού των 45,00 € /ανά στρέµµα ετησίως  µε εγγυητή  τον Κόντο Σωτήριο   του 
Γρηγορίου και για το αγροτεµάχιο στη θέση «ΠΑΠΑΡΑΝΤΖΑ»  υπέρ του  Κόντου 
Γρηγόριου  του Σωτηρίου , αντί του ποσού των 55,00 € /ανά στρέµµα ετησίως  µε 
εγγυητή  τον Κόντο Σωτήριο   του Γρηγορίου         

 

4.Την έγκριση των πρακτικών της δηµοπρασίας για την εκµίσθωση των  αγροτεµαχίων 
που βρίσκεται στην Τ.Κ. Μητρόπολης της ∆ηµοτικής Ενότητας Μητρόπολης του ∆ήµου 
Καρδίτσας  ως εξής: 

α. Για το αγροτεµάχιο στη θέση ΓΕΦΥΡΑΚΙΑ (Λ1/32)  έκτασης 18,004 
στρεµ.(ποτιστικά) υπέρ του Στρατίκη Κωνσταντίνου   του Παναγιώτη , αντί του ποσού 
των 15,50 € /ανά στρέµµα ετησίως  µε εγγυητή  τον Γκατζιώνη Κωνσταντίνο  του 
Αποστόλου.     

β. Για το αγροτεµάχιο στη θέση ΓΕΦΥΡΑΚΙΑ (Λ/215) έκτασης 7,088 στρεµ.(ποτιστικά) 
υπέρ του Στρατίκη Κωνσταντίνου  του Παναγιώτη , αντί του ποσού των 15,50 € /ανά 
στρέµµα ετησίως  µε εγγυητή  τον Γκατζιώνη Κωνσταντίνο  του Αποστόλου.     

γ. Για το αγροτεµάχιο στη θέση  ΛΟΓΓΟΣ (Λ17/329) έκτασης 8,647στρεµ. υπέρ του    
Γκατζιώνη Κωνσταντίνου  του Αποστόλου , αντί του ποσού των  15,50 € /ανά στρέµµα  
ετησίως   µε  εγγυητή  τον Στρατίκη Κωνσταντίνο  του Παναγιώτη.     

δ. Για το αγροτεµάχιο στη θέση  ΛΟΓΓΟΣ (Κ94/377) έκτασης 29,526 στρεµ. υπέρ του 
Μπούτα ∆ηµήτριου  του        Βασιλείου , αντί του ποσού των 15,50 € /ανά στρέµµα 
ετησίως  µε εγγυητή  τον Μπούτα Βάιο   του Βασιλείου.     

ε. Για το αγροτεµάχιο στη θέση ΜΑΥΡΟΕΣ  (Κ95/385Α) έκτασης 20 στρεµ. υπέρ της        
Κωτούλα Ευθαλίας    του Γεωργίου , αντί του ποσού των 15,50 € /ανά στρέµµα ετησίως  
µε εγγυητή  τον Μπούτα Βάιο   του Βασιλείου.     
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στ. Για το αγροτεµάχιο στη θέση ΜΑΥΡΟΕΣ  (Κ95/385Β) έκτασης 20 στρεµ. υπέρ της       
Κωτούλα Ευθαλίας   του Γεωργίου  , αντί του ποσού των 15,50 € /ανά στρέµµα ετησίως  
µε εγγυητή  τον Μπούτα Βάιο  του Βασιλείου.     

ε. Για το αγροτεµάχιο στη θέση ΜΑΥΡΟΕΣ  (Κ95/385Γ)  έκτασης 20 στρεµ. υπέρ του     
Μπούτα ∆ηµήτριου    του Βασιλείου , αντί του ποσού των 15,50 € /ανά στρέµµα ετησίως  
µε εγγυητή  τον Μπούτα Βάιο   του Βασιλείου.     

ζ. Για το αγροτεµάχιο στη θέση ΜΑΥΡΟΕΣ  (Κ95/385∆) έκτασης 16,064 στρεµ. υπέρ 
του    Μπούτα ∆ηµήτριου    του Βασιλείου , αντί του ποσού των 15,50 € /ανά στρέµµα 
ετησίως  µε εγγυητή  τον Μπούτα Βάιο του Βασιλείου.     

 
   Για το αγροτεµάχιο στη θέση ΜΑΥΡΟΕΣ  (Κ97/387 Β) έκτασης 20 στρεµ. υπέρ του  
Κακκάβα Βάιου   του Ελευθερίου , αντί του ποσού των 15,10 € /ανά στρέµµα ετησίως  µε 
εγγυητή  τον Μανώλη Σωτήριο του Χρήστου.     

 

 
         

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό  
14/2012 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

   

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

   

   

Καρδίτσα  27-01-2012 
Πιστό Αντίγραφο 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 


