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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
ΤΜΗΜΑ 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 24η του µηνός  Απριλίου 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. 
187/2013 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε 
στη συνεδρίαση αυτής στις 22-04-2013. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
187/2013  

  

  

   
Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 

12/ 22-04-2013 
Πρακτικό Συνεδριάσεως της 

Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας 
 

 

  Αριθµ. Πρωτ.: 10635/2013 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                                   
 

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
 
 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 
 

ΘΕΜΑ 
Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την εκµίσθωση αγροτεµαχίων στην Τοπική 

Κοινότητα Μέλισσας της ∆ηµοτικής  Ενότητας Κάµπου. 
 

 

Στην Καρδίτσα σήµερα την 22η του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα  και ώρα 

13:00, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 9710/18-04-2013 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   

7) 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 7, 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. 

-------------------------------------- 

 

 

    Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε έγκριση 
των πρακτικών της δηµοπρασίας για την εκµίσθωση αγροκτηµάτων στην Τ.Κ. Μέλισσας 
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  Τ.Κ.Μέλισσας 
της ∆.Ε 
Κάµπου: 
 
      11))  ΤΤοο    ααρριιθθ..  226655//11  ααγγρροοττεεµµάάχχιιοο  έέκκτταασσηηςς    6600,,0000  σσττρρεεµµµµάάττωωνν  σσττηηνν    ττοοπποοθθεεσσίίαα  ΛΛιιββάάδδιι  
µµεε  ττοο  πποοσσόό  ττωωνν  3355,,0000  εευυρρώώ  ττοο  σσττρρέέµµµµαα..  
  
        22))  ΤΤοο    ααρριιθθ..  226655//33  ααγγρροοττεεµµάάχχιιοο  έέκκτταασσηηςς    6644,,330000  σσττρρεεµµµµάάττωωνν  σσττηηνν    ττοοπποοθθεεσσίίαα  ΛΛιιββάάδδιι  
µµεε  ττοο  πποοσσόό  ττωωνν  3355,,0000  εευυρρώώ  ττοο  σσττρρέέµµµµαα..  
  
Τα  παραπάνω αγροτεµάχια  δεν είναι απαραίτητα για τις ανάγκες της 
κτηνοτροφίας. 
  
2. Την µε αριθ.539/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία οµόφωνα 
καθορίσθηκαν οι όροι εκµίσθωσης των ως άνω αγροτεµαχίων. 
  
3. Το από 3-1-2013  πρακτικό φανερής πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την εκµίσθωση 
των ανωτέρω   αγροτεµαχίων  κατά την οποία δεν εµφανίσθηκε κανένας ενδιαφερόµενος 
για να πλειοδοτήσει και η  δηµοπρασία   κηρύσσεται άγονη. 
 
4. Τα από 10-1-2013  και 17-1-2013 πρακτικά φανερής επαναληπτικής πλειοδοτικής 
δηµοπρασίας κατά την οποία δεν εµφανίσθηκε κανένας ενδιαφερόµενος για να 
πλειοδοτήσει . 
 
5.Την µε αριθ. 50/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία εγκρίθηκε  
η µείωση του κατώτατου ορίου πρώτης προσφοράς για την επανεκµίσθωση των αριθ. 
265/1 και 265/3 αγροτεµαχίων έκτασης 60,00 στρεµµάτων  και 64,30 στρεµµάτων 
αντιστοίχως, στην τοποθεσία Λιβάδι από τα 35,00 ευρώ στα 25,00 ευρώ ανά στρέµµα.  
 
6. Την µε αριθ. 84/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία οµόφωνα 
επανακαθορίσθηκαν οι όροι εκµίσθωσης των ως άνω αγροτεµαχίων στην Τ.Κ. Μέλισσας 
της ∆.Ε. Κάµπου. 
 
7.Το από 1/04/2013  πρακτικό   φανερής πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την εκµίσθωση 
των παρακάτω αγροτεµαχίων: 
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  1) Το µε αριθ. 265/1 αγροτεµάχιο στη θέση ” ΛΙΒΑ∆Ι” της Τ. Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΣ  
έκτασης 60,00 στρεµµάτων κατά την οποία  αναδείχθηκε πλειοδότης η Πετσοπούλου 
Φωτεινή του Μιχαήλ  αντί του ποσού των  25,50 € ανά στρέµµα ετησίως µε εγγυητή 
τον Παππά Ιωάννη του Χρήστου.   
 
      22))ΤΤοο  µµεε  ααρριιθθ..  226655//33    ααγγρροοττεεµµάάχχιιοο  σσττηη  θθέέσσηη  ””  ΛΛΙΙΒΒΑΑ∆∆ΙΙ””  ττηηςς  ΤΤ..  ΚΚ..  ΜΜΕΕΛΛΙΙΣΣΣΣΑΑΣΣ    έέκκτταασσηηςς  6644,,3300  
σσττρρεεµµµµάάττωωνν  κκααττάά  ττηηνν  οοπποοίίαα    ααννααδδεείίχχθθηηκκεε  ππλλεειιοοδδόόττηηςς  ηη  ΠΠεεττσσοοπποούύλλοουυ  ΦΦωωττεειιννήή  ττοουυ  ΜΜιιχχααήήλλ    ααννττίί  ττοουυ  
πποοσσοούύ  ττωωνν    2255,,5500  €€  ααννάά  σσττρρέέµµµµαα  εεττηησσίίωωςς  µµεε  εεγγγγυυηηττήή  ττοονν  ΠΠααππππάά  ΙΙωωάάννννηη  ττοουυ  ΧΧρρήήσσττοουυ..      
  
  88..  ΤΤιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ    άάρρθθρροουυ  7722  ττοουυ  ΝΝ..  33885522//22001100  
 
 9.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής 
 
 

                                         Αποφάσισε οµόφωνα 

 
 Την έγκριση του πρακτικού  φανερής   πλειοδοτικής δηµοπρασίας που διεξήχθη την  
 01 /04/2013  για την εκµίσθωση  των  παρακάτω αγροτεµαχίων:  
          
  1) Το µε αριθ.265/1 αγροτεµάχιο στη θέση ” ΛΙΒΑ∆Ι” της Τ. Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΣ  έκτασης 
60,00 στρεµµάτων κατά την οποία  αναδείχθηκε πλειοδότης η Πετσοπούλου Φωτεινή 
του Μιχαήλ  αντί του ποσού των  25,50 € ανά στρέµµα ετησίως µε εγγυητή τον Παππά 
Ιωάννη του Χρήστου.   
 
      22))      ΤΤοο  µµεε  ααρριιθθ..226655//33    ααγγρροοττεεµµάάχχιιοο  σσττηη  θθέέσσηη  ””  ΛΛΙΙΒΒΑΑ∆∆ΙΙ””  ττηηςς  ΤΤ..  ΚΚ..  ΜΜΕΕΛΛΙΙΣΣΣΣΑΑΣΣ    έέκκτταασσηηςς  6644,,3300  
σσττρρεεµµµµάάττωωνν  κκααττάά  ττηηνν  οοπποοίίαα    ααννααδδεείίχχθθηηκκεε  ππλλεειιοοδδόόττηηςς  ηη  ΠΠεεττσσοοπποούύλλοουυ  ΦΦωωττεειιννήή  ττοουυ  ΜΜιιχχααήήλλ    ααννττίί  ττοουυ  
πποοσσοούύ  ττωωνν    2255,,5500  €€  ααννάά  σσττρρέέµµµµαα  εεττηησσίίωωςς  µµεε  εεγγγγυυηηττήή  ττοονν  ΠΠααππππάά  ΙΙωωάάννννηη  ττοουυ  ΧΧρρήήσσττοουυ..      
  

 
       
 

 Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό  
187/2013 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

 

Καρδίτσα ........... 
Πιστό Αντίγραφο 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 


