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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
TMHMA ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 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 23η του µηνός Οκτωβρίου του έτους 
2012 και ώρα 12:00, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα 
(υπάλληλος ∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο 
προορισµένο µέρος  του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της 
υπ’ αριθ.  438/2012 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που 
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 12-10-2012. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
438/2012  

  

 

  
Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 

26ο / 12-10-2012 
Πρακτικό Συνεδριάσεως της 

Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας 
             Αρ. Πρωτ.:25220/23-10-2012 
 
   

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΖΑΡΡΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                       

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ 
 

ΑΓΛΑΪΑ ΜΠΑΚΑΡΟΥ  
 
 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 
 

ΘΕΜΑ 
 

‘Eγκριση των πρακτικών της δηµοπρασίας για την εκµίσθωση αγροκτηµάτων 
στην Τ.Κ. Αρτεσιανού 

 

Στην Καρδίτσα σήµερα την 12η του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, ηµέρα της εβδοµάδος  Παρασκευή και 

ώρα 13:00, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 23709/5-10-2012  

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.  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Παπαγεωργίου Σταύρος, Πρόεδρος  κανείς 

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) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος  

9) Αρχοντής ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος  

 

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 
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75 του Ν.3852/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικος») εισέρχεται στη συζήτηση του 

αναγραφόµενου στην πρόσκληση θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

 

      Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε έγκριση 
των πρακτικών της δηµοπρασίας για την εκµίσθωση αγροκτηµάτων στην Τ.Κ. Αρτεσιανού 
και αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την µε αριθ. 354/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία 
αποφασίσθηκε οµόφωνα η  εκµίσθωση των µε αριθ. 737 & 741 αγροτεµαχίων εκτάσεως 
46,5 & 56,5 στρεµµάτων αντιστοίχως στην τοποθεσία «ΠΕΤΣΕΣ» της κτηµατικής 
περιφέρειας της Τ. Κ. Αρτεσιανού.  
 
2. Την µε αριθ.392/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία οµόφωνα 
καθορίσθηκαν οι όροι εκµίσθωσης των ως άνω αγροτεµαχίων. 
  
3. Το από 18/9/2012 πρακτικό φανερής πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την εκµίσθωση 
του µε αρ.741 αγροτεµαχίου έκτασης 56,50 στρεµµάτων κατά την οποία  αναδείχθηκε 
πλειοδότης ο κ. Ρέππας Αστέριος του Βαϊου αντί του ποσού των 35,50 € /ανά στρέµµα 
ετησίως µε εγγυητή τον κ. Παπαδηµητρίου Στέφανο του Γεωργίου. 
 
4. Το από 18/9/2012 πρακτικό  φανερής πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την εκµίσθωση 
του µε αριθ. 737 αγροτεµαχίου εκτάσεως 46,50 στρεµµάτων κατά την οποία δεν 
παρουσιάστηκε  πλειοδότης για να πλειοδοτήσει  και  η δηµοπρασία κηρύχθηκε άγονη. 
 
Τα από 25/9/2012 & 3/10/2012 πρακτικά,  πρώτης και δεύτερης αντίστοιχα, 
επαναληπτικής φανερής  πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την εκµίσθωση του ως άνω µε 
αρ. 737 αγροτεµαχίου, όπου δεν παρουσιάστηκε  πλειοδότης για να πλειοδοτήσει  και  η 
δηµοπρασία κηρύχθηκε επίσης άγονη. 
 
5. Τις διατάξεις του  άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
 
6.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής 

                                     

                                             Αποφάσισε οµόφωνα 
 

Την έγκριση του πρακτικού  φανερής πλειοδοτικής δηµοπρασίας που διεξήχθη στις 
18/9/2012  για την εκµίσθωση  του µε αριθ.  741 αγροτεµαχίου εκτάσεως  56,50 
στρεµµάτων στην τοποθεσία «ΠΕΤΣΕΣ» της κτηµατικής περιφέρειας της Τ. Κ. 
Αρτεσιανού, κατά την οποία αναδείχθηκε τελευταίος πλειοδότης ο κ. Ρέππας Αστέριος 
του Βαϊου αντί του ποσού των 35,50 € /ανά στρέµµα ετησίως µε εγγυητή τον κ. 
Παπαδηµητρίου Στέφανο του Γεωργίου. 
 

Για το µε αρ. 737 αγροτεµάχιο εκτάσεως 46,50 στρεµ. στη θέση «ΠΕΤΣΕΣ» δεν 
παρουσιάστηκε πλειοδότης.  
  
ΣΣΗΗΜΜΕΕΙΙΩΩΣΣΗΗ::  ΣΣττηη  σσυυζζήήττηησσηη  κκααιι  λλήήψψηη  ττηηςς  ππααρροούύσσααςς  ααππόόφφαασσηηςς  δδεενν  σσυυµµµµεεττεείίχχεε  ττοο  µµέέλλοοςς  
ττηηςς  ΟΟιικκοοννοοµµιικκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  κκ..  ΑΑρρχχοοννττήήςς  ∆∆ηηµµήήττρριιοοςς  λλόόγγωω  ααπποοχχώώρρηησσήήςς  ττοουυ  ααππόό  ττηη  
σσυυννεεδδρρίίαασσηη..  
  
  
  
  



                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  Α∆Α: Β43ΓΩΕΗ-ΡΓΑ                               

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό        
438/2012 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

 Καρδίτσα  

                                                   Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 

  


