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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
∆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 18η του µήνα Ιουλίου  του έτους 2013 και 
ώρα 13.00 µµ, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος 
∆ήµου Καρδίτσας), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν 
3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο µέρος  του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθ. 331/2013 
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις  10/7/2013. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
19/10-7-2013 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

           
 Αριθ. Πρωτ.:18760/18-7-2013 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 

                                                          ΘΕΜΑ 

     Μείωση του κατώτατου ορίου πρώτης προσφοράς για την εκµίσθωση του Ξενώνα 
Μητρόπολης  

  
Στην Καρδίτσα σήµερα την 10η του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 

7:00 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ.17761/5-7-2013 έγγραφη 

πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καρδίτσας,  η οποία έγινε σύµφωνα µε τους 

ορισµούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε σε  

συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Αγραφιώτου Ελένη  16) Τσιούκης Λάµπρος 1) Αρβανιτάκου Σοφία 

2) Αναστασίου Απόστολος  17) Γεννάδιος Ιωάννης 2) Ζορµπάς Ιωάννης 

3) Γούλας Σωτήριος  18) Καρκαλέτση Θεοδώρα 3) Παπαγεωργίου Σταύρος 

4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  19) Ντελής Ιωάννης 4) Χλαπάνας Ηλίας 

5) Καραγιάννης Νικόλαος  20) Ντούρλιας ∆ηµήτριος 5) Βερίλλης ∆οµήνικος 

6) Κατσιαβάρας Θωµάς  21) Σουφλάκος Βασίλειος 6) Γιοβάνης Γεώργιος 

7) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος  22) Τσίπρας Εµµανουήλ 7) Τσαντήλας Βασίλειος 

8) Κωτούλας Φίλιππος  23) Μακροστέργιος Αθανάσιος 8) Χάρµπας Θωµάς 

9) Μαρκινός Αθανάσιος  24) Παπαδηµητρίου Φώτιος  

10) Μουζιούρας Νικόλαος  25) Αρχοντής ∆ηµήτριος  

11) Μπατζιάκας Βασίλειος    

12) Μπουραζάνης Αθανάσιος    

13) Νασιάκου Αλεξάνδρα    

14) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος    

15) Σούφλα Ουρανία    
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33 

µελών, παρόντες ήταν 25), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, 

σύµφωνα µε το άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού 

Κώδικος»), εισέρχεται  στη συζήτηση  των αναγραφόµενων στην πρόσκληση θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης, 

παρόντος του ∆ηµάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου.  

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

   
 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε µείωση του 
κατώτατου ορίου πρώτης προσφοράς για την εκµίσθωση του Ξενώνα Μητρόπολης  και αφού 
έλαβε υπόψη: 
 
1. Την υπ'αριθµ. 65/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία καθορίστηκαν 
οι όροι εκµίσθωσης του Ξενώνα Μητρόπολης 
 
2. Την υπ'αριθµ. 5/2013 απόφαση του Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μητρόπολης, µε 
την οποία το Συµβούλιο οµόφωνα γνωµοδοτεί υπέρ της µείωσης του κατώτατου ορίου 
πρώτης προσφοράς  για την εκµίσθωση του Ξενώνα Μητρόπολης. 
 
3. Την εισήγηση της αρµόδιας υπαλλήλου του Τµήµατος Εσόδων Αικ. Μεσδανίτη, η οποία 
έχει ως εξής: 
   “Με τη µε αριθ. 1/2013, η Τοπική Κοινότητα Μητρόπολης αποφάσισε την εκµίσθωση του 
Ξενώνα Μητρόπολης και πρότεινε ως όριο πρώτης προσφοράς το ποσό των #2.500# € το 
µήνα. Επίσης, πρότεινε στην ίδια απόφαση, οι µετέχοντες στη δηµοπρασία να είναι δηµότες 
του πρώην δήµου Μητρόπολης και τα έσοδα να χρησιµοποιούνται για έργα ανάπτυξης στην 
Τοπική κοινότητα Μητρόπολης. 
   Λαµβάνοντας υπόψη το άρθρο 192, παράγραφος 1, του ∆ηµοτικού Κώδικα ν.3463/2006, 
µε σχετική εισήγηση του τµήµατος εσόδων, λήφθηκε η µε αριθµό 68/2013 απόφαση ∆Σ, για 
εκµίσθωση του εν λόγω ακινήτου για δέκα χρόνια και καθορίστηκε ως κατώτατο όριο 
πρώτης προσφοράς το ποσό των #9.613,84# € σε µηνιαία βάση (αφού πρώτα υπολογίστηκε 
η αξία του µισθίου µε τα παραρτήµατά του και τον εξοπλισµό του, κινητό και ακίνητο, στα 
#1.153.661,13# €). 
   Έπειτα λήφθηκε η απόφαση 65/2013 της Οικονοµικής Επιτροπής του δήµου Καρδίτσας, µε 
την οποία καθορίστηκαν ειδικότερα, οι όροι εκµίσθωσης του δηµοτικού ακίνητου. Στη 
συνέχεια διακηρύχθηκε η πρώτη δηµοπρασία και ορίστηκε να διεξαχθεί στις 18 του µήνα 
Απριλίου και η οποία έληξε άγονη. Η δεύτερη πραγµατοποιήθηκε στις 25 Απριλίου, σε 
εφαρµογή των όρων της µίσθωσης και στην οποία επίσης δεν εµφανίστηκε κανένας να 
πλειοδοτήσει. 
   Στις 17/6/2013 η Τοπική Κοινότητα Μητρόπολης έλαβε την αριθµ. 5/2013 απόφαση για 
µείωση του κατώτατου ορίου προσφοράς για την εκµίσθωση του εν λόγω ακινήτου,  στα 
#2.500#€, (µηνιαίο µίσθωµα). 
   Κατόπιν όλου του παραπάνω ιστορικού, εισηγούµαστε το σώµα να λάβει απόφαση για 
µείωση του κατώτατου ορίου πρώτης προσφοράς (ως µηνιαίο µίσθωµα), µε σκοπό να 
εξασφαλισθεί µεγαλύτερη προσέλευση ενδιαφερόµενων. 
  Στη συνέχεια το σώµα της Οικονοµικής Επιτροπής, θα λάβει σχετική απόφαση 
προσαρµόζοντας του ανάλογους όρους της εκµίσθωσης. 
    Υπενθυµίζουµε στο σώµα ότι το µίσθωµα στην προηγούµενη µίσθωση του ακινήτου που 
είχε συναφθεί στο τέλος του 2007, είχε διαµορφωθεί στο ύψος των #6.150,00#€ µηνιαίως”. 
 
4. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των δηµοτικών συµβούλων 
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ΑΑπποοφφάάσσιισσεε  οοµµόόφφωωνναα  

  
11..  ΤΤηη  µµεείίωωσσηη  ττοουυ  κκααττώώττααττοουυ  οορρίίοουυ  ππρρώώττηηςς  ππρροοσσφφοορράάςς  γγιιαα  ττηηνν  εεκκµµίίσσθθωωσσηη  ττοουυ  ΞΞεεννώώνναα  
ΜΜηηττρρόόπποολληηςς  µµεε  φφααννεερρήή,,  ππρροοφφοορριικκήή  κκααιι  ππλλεειιοοδδοοττιικκήή  δδηηµµοοππρραασσίίαα,,  ααππόό  99..661133,,8844  €€  σσεε  
22..550000,,0000  €€  µµηηννιιααίίωωςς,,  µµεε  σσκκοοππόό  νναα  εεξξαασσφφααλλιισσθθεείί  µµεεγγααλλύύττεερρηη  ππρροοσσέέλλεευυσσηη  εεννδδιιααφφεερροοµµέέννωωνν..  

  
22..  ΗΗ  ΟΟιικκοοννοοµµιικκήή  ΕΕππιιττρροοππήή  θθαα  ππρροοββεείί  σσεε  εεππααννααππρροοσσδδιιοορριισσµµόό  ττοουυ  κκααττώώττααττοουυ  οορρίίοουυ  εεκκκκίίννηησσηηςς  
γγιιαα  εεκκµµίίσσθθωωσσηη  µµεε  δδηηµµοοππρραασσίίαα  ττοουυ  ααννωωττέέρρωω  αακκιιννήήττοουυ..    
 
 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 331/2013 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ             O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ    ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ακολουθούν υπογραφές 

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ  

 

                                               
 
      
 

 

 

 

 


