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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

   
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

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 4η του μηνός  Φεβρουαρίου του έτους 
2013 και ώρα 10:00, η υπογεγραμμένη Σταυρούλα Ζάρρα 
(υπάλληλος ∆ήμου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο 
προορισμένο μέρος  του ∆ημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της 
υπ’ αριθ.17/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που 
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 01-02-2013. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 17/2013 
  

 

  
Απόσπασμα από το υπ’αριθ. 

3/1-02-2013 
Πρακτικό Συνεδριάσεως της 

Οικονομικής Επιτροπής ∆ήμου Καρδίτσας 
 

 
   

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε      
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι μάρτυρες 
                         

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ        
 

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
 
 

 
 Αριθ. Πρωτ.: 3331/04-02-2013 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 
 

ΘΕΜΑ 
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην ∆.Ε. 

Καλλιφωνίου 
 

 

Στην Καρδίτσα σήμερα την 1η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος  Παρασκευή  

και ώρα 12:00, στο ∆ημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 2619/28-01-2013 

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  1) Αναστασίου Απόστολος, Τακτικό μέλος 

2) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος  2) Μουζιούρας  Νικόλαος, Τακτικό Μέλος 

3) Καραγιάννης  Νικόλαος, Τακτικό Μέλος  3) Τσίπρας Εμμανουήλ, Τακτικό Μέλος 

4) Κωτούλας  Φίλιππος, Τακτικό Μέλος   

5) Ντούρλιας ∆ημήτριος, Τακτικό Μέλος   

6) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος   
 

Η Οικονομική Επιτροπή του ∆ήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 9 μελών,  

παρόντες ήταν οι 6, 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. 

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

1.Την με αριθ. 528/2012 απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου, με την οποία 
αποφασίσθηκε ομόφωνα η  εκμίσθωση των  παρακάτω αγροτεμαχίων της ∆.Ε, 
Καλλιφωνίου:  
 
ΑΑ..  ΤΤ..  ΚΚ..  ΚΚΑΑΛΛΛΛΙΙΦΦΩΩΝΝΙΙΟΟΥΥ  
1) Το με αριθ. 621/Αν.72 αγροτεμάχιο εκτάσεως 12 στρεμμάτων   στην τοποθεσία 
«ΣΕΚΛΙΖΙΟΠΟΥΡΟ» με το ποσό των 15,00 € το στρέμμα.  
  
ΒΒ..  ΤΤ..  ΚΚ..  ∆∆ΑΑΦΦΝΝΟΟΣΣΠΠΗΗΛΛΙΙΑΑΣΣ  
11))  ΤΤοο  μμεε  ααρριιθθ..  226677//11997744  ααγγρροοττεεμμάάχχιιοο  εεκκττάάσσεεωωςς  1155,,882200  σσττρρεεμμμμάάττωωνν      σσττηηνν  ττοοπποοθθεεσσίίαα  
««ΜΜΗΗΧΧΗΗΝΝΕΕΣΣ»»  μμεε  ττοο  πποοσσόό  ττωωνν  1177,,0000  εευυρρώώ  ττοο  σσττρρέέμμμμαα..  
22))  ΤΤοο  εεκκττόόςς  ααννααδδαασσμμοούύ    ααγγρροοττεεμμάάχχιιοο  εεκκττάάσσεεωωςς  2277  σσττρρεεμμμμάάττωωνν  σσττηηνν  ττοοπποοθθεεσσίίαα  
««ΣΣΠΠΗΗΛΛΙΙΑΑ»»  μμεε  ττοο  πποοσσόό  ττωωνν  1100,,0000  εευυρρώώ  ττοο  σσττρρέέμμμμαα..    
33))  ΤΤοο  εεκκττόόςς  ααννααδδαασσμμοούύ    ααγγρροοττεεμμάάχχιιοο  εεκκττάάσσεεωωςς  1122  σσττρρεεμμμμάάττωωνν      σσττηηνν  ττοοπποοθθεεσσίίαα  
««ΒΒΑΑΡΡΚΚΑΑ»»  μμεε  ττοο  πποοσσόό  ττωωνν  1100,,0000  €€  ττοο  σσττρρέέμμμμαα..  
44))  ΤΤοο  μμεε  ααρριιθθ..  111155//11997744  ααγγρροοττεεμμάάχχιιοο  εεκκττάάσσεεωωςς  1199,,555500  σσττρρεεμμμμάάττωωνν      σσττηηνν  ττοοπποοθθεεσσίίαα  
««ΚΚΡΡΙΙΜΜΙΙΛΛΙΙΤΤΣΣΑΑ»»  μμεε  ττοο  πποοσσόό  ττωωνν  1100,,0000  €€  ττοο  σσττρρέέμμμμαα,,ττηηςς  κκττηημμααττιικκήήςς  ππεερριιφφέέρρεειιααςς  
∆∆ΑΑΦΦΝΝΟΟΣΣΠΠΗΗΛΛΙΙΑΑΣΣ  γγιιαα  ττηηνν  ππεεννττααεεττίίαα  22001133--22001177..  
  
ΓΓ..  ΤΤ..ΚΚ..  ΠΠΑΑΛΛΙΙΟΟΥΥΡΡΙΙΟΟΥΥ  
11))  ΤΤοο  μμεε  ααρριιθθ..  882211//11995588  ααγγρροοττεεμμάάχχιιοο  εεκκττάάσσεεωωςς  11..668844,,2233  ττ..μμ..    σσττηηνν  ττοοπποοθθεεσσίίαα  
««ΠΠΛΛΑΑΓΓΙΙΑΑ»»  μμεε  ττοο  πποοσσόό  ττωωνν  55,,0000  εευυρρώώ  ττοο  σσττρρέέμμμμαα..    
22))  ΤΤοο  μμεε  ααρριιθθ..  882222//11995588  ααγγρροοττεεμμάάχχιιοο  εεκκττάάσσεεωωςς  22..000000  ττ..μμ..    σσττηηνν  ττοοπποοθθεεσσίίαα  ««ΠΠΛΛΑΑΓΓΙΙΑΑ»»  
μμεε  ττοο  πποοσσόό  ττωωνν  55,,0000  εευυρρώώ  ττοο  σσττρρέέμμμμαα  ..    
3) Το με αριθ. 824/1958 αγροτεμάχιο εκτάσεως 3.690,51 τ.μ.   στην τοποθεσία 
«ΠΛΑΓΙΑ» με το ποσό των 5,00 ευρώ το στρέμμα. 
4) Το με αριθ. 834/1958 αγροτεμάχιο εκτάσεως 5.779,91 τ.μ.   στην τοποθεσία 
«ΠΛΑΓΙΑ» με το ποσό των 5,00 ευρώ το στρέμμα.  
 
Τα  παραπάνω αγροτεμάχια  δεν είναι απαραίτητα για τις ανάγκες της κτηνοτροφίας. 
  
2. Την με αριθ.540/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ομόφωνα 
καθορίσθηκαν οι όροι εκμίσθωσης των ως άνω αγροτεμαχίων. 
 
3. Το από 04/01/2013 πρακτικό  φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση 
των παρακάτω αγροτεμαχίων: 
 
1. Το με αριθ.621/1972 αγροτεμάχιο στη θέση ” ΣΕΚΛΙΖΙΟΠΟΥΡΟ ” της Τ. Κ. 
Καλλιφωνίου,  έκτασης 12 στρεμ. κατά την οποία  αναδείχθηκε πλειοδότης ο 
Κουρομπίλιας ∆ημήτριος του Αθανασίου  αντί του ποσού των  15,00 € ανά στρέμμα 
ετησίως με εγγυητή τον Νταφέτσιο Σωτήριο του ∆ημητρίου. 
  
2. Το με αριθ.264/1974 αγροτεμάχιο στη θέση ” ΜΗΧΗΝΕΣ ” της Τ. Κ. ∆αφνοσπηλιάς,  
έκτασης 15,82  στρεμ. κατά την οποία  αναδείχθηκε πλειοδότης ο Ζάχος Ιωάννης του 
Ευαγγέλου  αντί του ποσού των  17,00 € ανά στρέμμα ετησίως με εγγυητή τον Ζάχο 
Χρήστο του Ευαγγέλου. 
 
  
3. Το εκτός αναδασμού  αγροτεμάχιο στη θέση ” ΒΑΡΚΑ ” της Τ. Κ. ∆αφνοσπηλιάς,  
έκτασης 12,00  στρεμ. κατά την οποία  αναδείχθηκε πλειοδότης ο Ζάχος Ιωάννης του 
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Ευαγγέλου  αντί του ποσού των  10,00 € ανά στρέμμα ετησίως με εγγυητή τον Ζάχο 
Χρήστο του Ευαγγέλου. 
 
4. Το  με αριθ. 821/1958 αγροτεμάχιο στη θέση ” ΠΛΑΓΙΑ ” της Τ. Κ. Παλιουρίου,  
έκτασης 1,684  στρεμ. κατά την οποία  αναδείχθηκε πλειοδότης ο Κατσιούλης Μιχάλης 
του Λαοκράτη  αντί του ποσού των  5,00 € ανά στρέμμα ετησίως με εγγυητή τον 
Κατσιούλη Λαοκράτη του Ιωάννη. 
 
5. Το  με αριθ. 822/1958 αγροτεμάχιο στη θέση ” ΠΛΑΓΙΑ ” της Τ. Κ. Παλιουρίου,  
έκτασης 2,00  στρεμ. κατά την οποία  αναδείχθηκε πλειοδότης ο Κατσιούλης Μιχάλης του 
Λαοκράτη  αντί του ποσού των  5,00 € ανά στρέμμα ετησίως με εγγυητή τον Κατσιούλη 
Λαοκράτη του Ιωάννη. 
 
6. Το  με αριθ. 824/1958 αγροτεμάχιο στη θέση ” ΠΛΑΓΙΑ ” της Τ. Κ. Παλιουρίου,  
έκτασης 3,690  στρεμ. κατά την οποία  αναδείχθηκε πλειοδότης ο Κατσιούλης Μιχάλης 
του Λαοκράτη  αντί του ποσού των  5,00 € ανά στρέμμα ετησίως με εγγυητή τον 
Κατσιούλη Λαοκράτη του Ιωάννη. 
 
7.  Το με αριθ. 834/1958 αγροτεμάχιο στη θέση ” ΠΛΑΓΙΑ ” της Τ. Κ. Παλιουρίου,  
έκτασης 5,779  στρεμ. κατά την οποία  αναδείχθηκε πλειοδότης ο Κατσιούλης Μιχάλης 
του Λαοκράτη  αντί του ποσού των  5,00 € ανά στρέμμα ετησίως με εγγυητή τον 
Κατσιούλη Λαοκράτη του Ιωάννη. 
 
ΓΓιιαα  τταα  ααγγρροοττεεμμάάχχιιαα  σσττηη  θθέέσσηη    ””ΣΣΠΠΗΗΛΛΙΙΑΑ””  εεκκττόόςς  ααννααδδαασσμμοούύ      κκααιι  θθέέσσηη  ””ΚΚΡΡΙΙΜΜΙΙΛΛΙΙΤΤΣΣΑΑ””  
μμεε  ααρριιθθ..  111155//7744  ττηηςς  ΤΤ..  ΚΚ..  ∆∆ααφφννοοσσππηηλλιιάάςς  ααννττίίσσττοοιιχχαα,,    δδεενν  εεμμφφααννίίσσττηηκκεε  κκααννέέννααςς  
εεννδδιιααφφεερρόόμμεεννοοςς    γγιιαα  νναα  ππλλεειιοοδδοοττήήσσεειι  κκααιι  ηη  δδηημμοοππρραασσίίαα  ααππέέββηη  άάγγοοννηη..  
 
4. Το από 11/01/2013 και 18/01/2013  πρακτικό επαναληπτικής φανερής πλειοδοτικής 
δημοπρασίας των παραπάνω αγροτεμαχίων (στη θέση  ”ΣΠΗΛΙΑ” εκτός αναδασμού   και 
θέση ”ΚΡΙΜΙΛΙΤΣΑ” με αριθ. 115/74 της Τ. Κ. ∆αφνοσπηλιάς αντίστοιχα), όπου δεν 
εμφανίστηκε κανένας ενδιαφερόμενος  για να πλειοδοτήσει και η δημοπρασία απέβη 
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 
04/01/2013  για την εκμίσθωση  των  παρακάτω αγροτεμαχίων:  
  
1. Του με αριθμ 621/1972 αγροτεμαχίου στη θέση ” ΣΕΚΛΙΖΙΟΠΟΥΡΟ ” της Τ. Κ. 
Καλλιφωνίου,  έκτασης 12 στρεμ., υπέρ του  Κουρομπίλια ∆ημήτριου του Αθανασίου  αντί 
του ποσού των  15,00 € ανά στρέμμα ετησίως με εγγυητή τον Νταφέτσιο Σωτήριο του 
∆ημητρίου. 

 
2. Του με αριθ.264/1974 αγροτεμαχίου στη θέση ” ΜΗΧΗΝΕΣ ” της Τ. Κ. 
∆αφνοσπηλιάς,  έκτασης 15,82 υπέρ του  Ζάχου Ιωάννη του Ευαγγέλου  αντί του ποσού 
των  17,00 € ανά στρέμμα ετησίως με εγγυητή τον Ζάχο Χρήστο του Ευαγγέλου. 
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3. Του εκτός αναδασμού  αγροτεμαχίου στη θέση ” ΒΑΡΚΑ ” της Τ. Κ. ∆αφνοσπηλιάς,  
έκτασης 12,00  στρεμ., υπέρ του  Ζάχου Ιωάννη του Ευαγγέλου  αντί του ποσού των  
10,00 € ανά στρέμμα ετησίως με εγγυητή τον Ζάχο Χρήστο του Ευαγγέλου. 
 
4. Του με αριθ. 821/1958 αγροτεμαχίου στη θέση ” ΠΛΑΓΙΑ ” της Τ. Κ. Παλιουρίου,  
έκτασης 1,684  στρεμ., υπέρ του Κατσιούλη Μιχάλη του Λαοκράτη  αντί του ποσού των  
5,00 € ανά στρέμμα ετησίως με εγγυητή τον Κατσιούλη Λαοκράτη του Ιωάννη. 
 
5. Του με αριθ. 822/1958 αγροτεμαχίου στη θέση ” ΠΛΑΓΙΑ ” της Τ. Κ. Παλιουρίου,  
έκτασης 2,00  στρεμ., υπέρ του  Κατσιούλη Μιχάλη του Λαοκράτη  αντί του ποσού των  
5,00 € ανά στρέμμα ετησίως με εγγυητή τον Κατσιούλη Λαοκράτη του Ιωάννη. 
 
6. Του με αριθ. 824/1958 αγροτεμαχίου στη θέση ” ΠΛΑΓΙΑ ” της Τ. Κ. Παλιουρίου,  
έκτασης 3,690  στρεμ., υπέρ του Κατσιούλη Μιχάλη του Λαοκράτη  αντί του ποσού των  
5,00 € ανά στρέμμα ετησίως με εγγυητή τον Κατσιούλη Λαοκράτη του Ιωάννη. 
 
7. Του με αριθ. 834/1958 αγροτεμαχίου στη θέση ” ΠΛΑΓΙΑ ” της Τ. Κ. Παλιουρίου,  
έκτασης 5,779  στρεμ., υπέρ του  Κατσιούλη Μιχάλη του Λαοκράτη  αντί του ποσού των  
5,00 € ανά στρέμμα ετησίως με εγγυητή τον Κατσιούλη Λαοκράτη του Ιωάννη. 

 
Για το εκτός αναδασμού αγροτεμάχιο  εκτάσεως 27,00 στρεμ. στη θέση “ΣΠΗΛΙΑ” 

και το με αριθ. 115/74 αγροτεμάχιο εκτάσεως 19,55 στρεμ. στη θέση  “ΚΡΙΜΙΛΙΤΣΑ” 
της Τ. Κ. ∆αφνοσπηλιάς,  δεν παρουσιάστηκε πλειοδότης.  
 
    
 Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθμό  
17/2013 
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

 
Καρδίτσα ........... 
Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 
 


