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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 7η του µήνα Αυγούστου του έτους 2013 
και ώρα 10.00 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. 411/2013 
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 31/7/2013. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 411 

  

Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
20/31-7-2013 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

            Αριθ.πρωτ.:21652/14-8-2013    
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

                                                          ΘΕΜΑ 

             Λύση σύµβασης µίσθωσης δηµοτικής οικοπεδικής έκτασης στη θέση  
                                      “Ζυγός” της Τ.Κ. Καλλιθήρου” 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 31η του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 

13:30 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 19832/26-7-2013 έγγραφη 

πρόσκληση του Αντιπροέδρου 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  14) Βερίλλης ∆οµήνικος  1) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος 

2) Αναστασίου Απόστολος  15) Γεννάδιος Ιωάννης  2) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος 

3) Αρβανιτάκου Σοφία  16) Ντελής Ιωάννης  3) Κωτούλας Φίλιππος 

4) Γούλας Σωτήριος  17) Ντούρλιας ∆ηµήτριος  4) Μπατζιάκας Βασίλειος 

5) Ζορµπάς Ιωάννης  18) Μακροστέργιος Αθανάσιος  5) Μπουραζάνης Αθανάσιος 

6) Καραγιάννης Νικόλαος  19) Τσίπρας Εµµανουήλ  6) Νασιάκου Αλεξάνδρα 

7)  Κατσιαβάρας Θωµάς  20) Αρχοντής ∆ηµήτριος  7) Χλαπάνας Ηλίας 

8) Μαρκινός Αθανάσιος  21) Χάρµπας Θωµάς  8) Καρκαλέτση Θεοδώρα 

9) Μουζιούρας Νικόλαος    9) Σουφλάκος Βασίλειος 

10) Παπαγεωργίου Σταύρος    10) Γιοβάνης Γεώργιος 

11) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος    11) Παπαδηµητρίου Φώτιος 

12) Σούφλα Ουρανία    12) Τσαντήλας Βασίλειος 

13) Τσιούκης Λάµπρος    

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33 

µελών, παρόντες ήταν 21), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, 
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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. Παρών ήταν και ο Πρόεδρος της Τοπικής 

Κοινότητας Καλλιθήρου  κος Βαγγελάκος Γεώργιος.. 

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

    
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από  συζήτηση σχετικά µε λύση της 
µίσθωσης δηµοτικής έκτασης στη θέση “Ζυγός” στην Τ.Κ Καλλιθήρου  και αφού έλαβε 
υπόψη: 
 

1. Την αριθµ. Πρωτ. 9207/15-4-2013  αίτηση του Φωτίου Στάθη του Ηλία µε την οποία 
αιτείται τη λύση της µίσθωσης δηµοτικής οικοπεδικής έκτασης (6) στρεµµάτων στη θέση 
“Ζυγός” στην Τ.Κ. Καλλιθήρου της ∆.Ε. Ιτάµου. 
 
2. Το συµφωνητικό µίσθωσης µεταξύ του πρώην ∆ήµου Ιτάµου και του Στάθη Φώτη του 
Ηλία,διάρκειας 12 ετών  από 15-4-2010 έως 15-4-2022. 
 
3. Η µε αριθµ.2/2010 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής του πρώην ∆ήµου Ιτάµου, περί 
καθορισµού των όρων εκµίσθωσης δηµοτικής οικοπεδικής  έκτασης 6,00 στρεµµάτων στη 
θέση “Ζυγός” στην Τ.Κ.Καλλιθήρου. 
 
4. Η µε αριθµό 25/2013 απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου της Τ.Κ.Καλλιθήρου επί της 
αίτησης του κ.Στάθη Φωτίου. 
 
5. Την εισήγηση του  αναπληρωτή Προϊσταµένου δηµοτικών προσόδων κ. Καρρά η οποία 
έχει ως εξής: 
 “Με την αριθµ.πρωτ. 9207/15/4/2013 ο κ. Στάθης Φώτιος του Ηλία,µας γνωστοποίησε ότι 
υπάρχουν τεχνικά προβλήµατα που καθιστούν το µίσθιο µη εκµεταλλεύσιµο για τους 
σκοπούς τους οποίους µισθώθηκε, δηλαδή την οργάνωση παιδότοπου και υπαίθριο 
αναψυκτήριο. Για το λόγο αυτό δήλωσε ότι επιθυµεί να λυθεί η σύµβαση µίσθωσης 
οικοπεδικής έκτασης 6,00 στρεµµάτων στη θέση “Ζυγός”  στην Τ.Κ. Καλλιθήρου της ∆Ε 
Ιτάµου, που είχε συναφθεί µε τον πρώην ∆ήµο Ιτάµου για διάρκεια 12 ετών, αρχοµένη από 
15-4-2010 και λήγουσα την 15-4-2022. 
    Ενηµερώνουµε το σώµα ότι εάν και δεν ορίζεται ρητώς στην υπ. αριθµ.2/2010 απόφαση 
της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής του πρώην ∆ήµου Ιτάµου, όπου καθορίσθηκαν οι όροι της 
εκµίσθωσης του εν λόγω δηµοτικού ακινήτου,ο λόγος που επικαλείται ο κ. Στάθης Φώτιος 
θεωρείται βάσιµος διότι το µίσθιο δεν προσφέρεται για τη συµφωνηθείσα χρήση. 
    Η γνωµοδοτική απόφαση επίσης του συµβουλίου της Τ.Κ. Καλλιθήρου είναι θετική ως 
προς τη µη δηµιουργία και λειτουργία παιδότοπου στη συγκεκριµένη θέση όπου κείται το 
µίσθιο. 
    Εισηγούµαστε για τους παραπάνω λόγους να λυθεί η παρούσα µίσθωση µε ότι αυτό 
συνεπάγεται,δηλαδή τη διαγραφή των µισθωµάτων από τους βεβαιωτικούς καταλόγους 2064 
και 2302”. 
  
6. Τις διατάξεις  της παρ.1 του άρθρου 174 εδάφιο δ του Ν.3463/2006.  
 
7.Τις τοποθετήσεις, απόψεις, αντιρρήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων  όπως αυτές 
καταγράφηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης.  
 



                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α :ΒΛΩ3ΩΕΗ-861 

    

 

 
                                         Αποφάσισε  οµόφωνα  
 

        
1. Την λύση της µίσθωσης δηµοτικής οικοπεδικής έκτασης (6) στρεµµάτων στη θέση 
“Ζυγός” στην Τ.Κ. Καλλιθήρου της ∆.Ε. Ιτάµου,διότι υπάρχουν τεχνικά προβλήµατα που 
καθιστούν το µίσθιο µη εκµεταλλεύσιµο για τους σκοπούς τους οποίους µισθώθηκε, δηλαδή 
την οργάνωση παιδότοπου και υπαίθριο αναψυκτήριο. 
 

2. Την διαγραφή  των οφειλών του µισθωτή Φωτίου Στάθη του Ηλία  συνολικού ποσού 
1.317,59 ευρώ καθώς και των προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής, από τους 
χρηµατικούς καταλόγους του ∆ήµου  και συγκεκριµένα από  τους βεβαιωτικούς  καταλόγους  
2064 και 2302, για το οποίο  χρεώθηκε, σύµφωνα µε αυτά που αναφέρονται στην ανωτέρω 
εισήγηση.                                                          
  
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήρε µέρος ο δηµοτικός 
σύµβουλος κ. Αρχοντής ∆ηµήτριος, λόγω αποχώρησής του από τη συνεδρίαση.  

 

 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 411/2013 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ             O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ακολουθούν υπογραφές 

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ  

 

 

 

 

 

 


