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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 8η του µήνα Ιανουαρίου  του έτους 2013 
και ώρα 10.00 π.µ, 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. 657/2013 
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 26/11/2013. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 657 

 

Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
28/26-11-2013 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

             
Αριθ. Πρωτ.: 323/8-1-2014 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 

                                                          ΘΕΜΑ 

Εκµίσθωση δηµοτικών εκτάσεων στη θέση “Νταµάρι” της Τ.Κ Καλλιθήρου 
 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 26η του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα 

6:00 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 31839/22-11-2013 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  15) Παπαγεωργίου Σταύρος 1) Αρβανιτάκου Σοφία 

2) Αναστασίου Απόστολος  16) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος 2) Χλαπάνας Ηλίας 

3) Γούλας Σωτήριος  17) Σούφλα Ουρανία 3) Καρκαλέτση Θεοδώρα 

4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  18) Τσιούκης Λάµπρος 4) Παπαδηµητρίου Φώτιος 

5) Ζορµπάς Ιωάννης  19) Βερίλλης ∆οµήνικος 5) Χάρµπας Θωµάς 

6) Καραγιάννης Νικόλαος  20) Γεννάδιος Ιωάννης  

7) Κατσιαβάρας Θωµάς  21) Ντελής Ιωάννης Αν και κλήθηκαν νόµιµα 

8) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος  22) Ντούρλιας ∆ηµήτριος  

9) Κωτούλας Φίλιππος  23) Σουφλάκος Βασίλειος  

10) Μαρκινός Αθανάσιος  24) Τσίπρας Εµµανουήλ  

11) Μουζιούρας Νικόλαος  25) Γιοβάνης Γεώργιος  

12) Μπατζιάκας Βασίλειος  26) Μακροστέργιος Αθανάσιος  

13) Μπουραζάνης Αθανάσιος  27) Αρχοντής ∆ηµήτριος  

14) Νασιάκου Αλεξάνδρα  28) Τσαντήλας Βασίλειος  

     

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

µελών, παρόντες ήταν 28), 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, 
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παρόντος του ∆ηµάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου. Απών ήταν, αν και κλήθηκε νόµιµα, ο πρόεδρος 

της Τ.Κ. Καλλιθήρου. 

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

                   
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε εκµίσθωση 
δηµοτικών εκτάσεων στη θέση “Νταµάρι” της Τ.Κ Καλλιθήρου και αφού έλαβε υπόψη:   
 
1. Την εισήγηση του εντεταλµένου δηµοτικού συµβούλου σε θέµατα Αγροτικής Ανάπτυξης 
κ. Αθ. Μαρκινού, ο οποίος αναφέρθηκε αναλυτικά στην αναγκαιότητα εκµίσθωσης δύο 
δηµοτικών εκτάσεων 50 και 20 στρεµµάτων στη θέση “Νταµάρι” της Τ.Κ Καλλιθήρου. 
Ειδικότερα ανέφερε: 
 
α. Επί της έκτασης των 50 στρεµµάτων: 
 Ο Αθλητικός Σκοπευτικός Όµιλος «Άρτεµις», µίσθωνε δηµοτική έκταση 50,00 στρεµµάτων 
στη θέση «Νταµάρι», στην ΤΚ Καλλιθήρου για µία δεκαετία, από 5/9/2007 έως 31/12/2017, 
περιοχή που οριοθετείται :ανατολικά µε Πετροβούνι, δυτικά µε δηµόσιο δρόµο προς 
Ραχούλα, βόρεια µε αγροτικό δρόµο και νότια µε ιδιωτική ιδιοκτησία, Ράπτη Ευαγγέλου. 
  Η µίσθωση έγινε από τον πρώην δήµο Ιτάµου µε ανοιχτή, προφορική και  πλειοδοτική 
δηµοπρασία κατόπιν της 256/200, απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής ∆. Ιτάµου «περί 
έγκρισης πρακτικών δηµοπρασίας» που νοµιµοποιήθηκε µε την αρ. πρωτ.: 9746-29/8/07 
της ∆/νσης ∆ & Τ.Α. Καρδίτσας. 
  Με την αίτησή του ο πρόεδρος του Οµίλου «Άρτεµις» από 18/11/13, ζήτησε τη λύση της 
υφιστάµενης µίσθωσης διάρκειας από 5/9/2007 έως 31/12/2017, δηλαδή πριν τη λήξη 
αυτής. Για αυτό το λόγω λήφθηκε η  αριθµ.: 568/2013 απόφασης του ∆Σ Καρδίτσας -
νοµιµοποιηθείσα µε την όµοια της Απ. ∆.Θ. & Στ. Ελλάδας,  αριθµ. πρωτ.: 2860/231390-
20/11/13.  
   Με την αριθµ.: 35/2013-20/11/13 απόφαση, το Τοπικό συµβούλιο Καλλιθήρου 
γνωµοδότησε  την εκ νέου εκµίσθωση της δηµοτικής έκτασης 50,00 στρµ. στη θέση  
Νταµάρια» της ΤΚ Καλλιθήρου, µε πλειοδοτική, προφορική και φανερή  δηµοπρασία.  
 
 Κατόπιν του ανωτέρω σκεπτικού,  εισηγούµαστε στο Σώµα: 
 
1. Εφόσον λύθηκε η προηγούµενη σύµβαση µίσθωσης της εν λόγω έκτασης πριν τη λήξη 
της, και ο µισθωτής δεν τήρησε τους όρους αυτής, δεν θα του αποδοθεί όπως ορίζεται στο 
άρθρο 15 παρ. 1 των όρων της µίσθωσης (απόφαση 158/2007 ∆Ε Ιτάµου) η εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της µίσθωσης, ύψους #151,20# € (Νο 50884 από 
5/9/2007 του Ταµείου Π. & ∆ανείων ), αλλά θα εκπέσει υπέρ του  ∆ήµου Καρδίτσας χωρίς 
δικαστική παρέµβαση.  
   Επίσης λόγω της λύσης της µίσθωσης, παύει αυτοδίκαια να ισχύει και η αριθµ.88/2013  
απόφαση του ∆Σ Καρδίτσας (εγκριθείσα 986/81733-22/5/13) περί µείωσης σε ποσοστό 
20%, του µηνιαίου µισθώµατος για 12 µήνες. 
  
2. Την εκµίσθωση του εν λόγω δηµοτικού ακινήτου, κατόπιν και της σχετικής θετικής 
απόφασης του συµβουλίου της ΤΚ Καλλιθήρου, απόφαση 35/13,  σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 192 παρ. από 1 ή 8, του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα –Ν. 3463/06- µε 
φανερή, πλειοδοτική και προφορική δηµοπρασία και µε όρους που θα ορίσει κατά περίπτωση 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και η Οικονοµική Επιτροπή του δήµου Καρδίτσας. 
   Συγκεκριµένα, επισηµαίνουµε ότι το προς εκµίσθωση δηµοτικό ακίνητο είναι µεγάλης 
έκτασης 50,00 στρεµµάτων, περιοχή που οριοθετείται :ανατολικά µε Πετροβούνι (15-27), 
δυτικά µε δηµόσιο δρόµο Καλλίθηρο-Ραχούλα (1-5), βόρεια µε δηµοτική έκταση (1-27) και 
νότια µε αγροτική οδό  (5-7-14) και σε συνέχεια µε δηµοτική έκταση (14-15), σύµφωνα µε 
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το Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα (Τ-1), των υπογραφόντων µηχανικών Καραουλάνη Γ. Κων/νου 
και Καραγεώργου Α. Χαράλαµπου.  
   Επί της έκτασης αυτής υφίστανται συγκεκριµένες εγκαταστάσεις, λόγω της προηγούµενης 
χρήσης της  ως σκοπευτηρίου. Για το λόγω αυτό, εισηγούµαστε το σώµα να επιλέξει  εκείνο 
τον τρόπο και διάστηµα εκµίσθωσης, µε τρόπο που να διασφαλίζει την το δυνατό καλύτερη 
εκµετάλλευσή του και την προσέλκυση όσο το δυνατό περισσότερων ενδιαφερόµενων, 
πάντοτε σε εφαρµογή των ανάλογων διατάξεων των παραγράφων 1 ή 8 του άρθρου 192 
του ∆.Κ.Κ., νόµου 3463/2006.  
    3. Το µίσθωµα στην προηγούµενη µίσθωση είχε ανέλθει στα #155,84# € το µήνα, χωρίς 
χαρτόσηµο και λοιπές κρατήσεις.  Προτείνουµε λοιπόν για τη διασφάλιση των συµφερόντων 
του δήµου, λόγω της λύσης της προηγούµενης µίσθωσης πριν τον καθορισµένο χρόνο, το 
όριο πρώτης προσφοράς της δηµοπρασίας εκµίσθωσης, να ορισθεί όχι χαµηλότερο από τα 
#155,84# € µηνιαίως. ∆ηλαδή, (155,84 € *12) µήνες, ισούται µε #1.870,08# € ετησίως. 
  Σε περίπτωση δε άγονου αποτελέσµατος της δηµοπρασίας και της επαναληπτικής της, ο 
προηγούµενος µισθωτής να δεσµευτεί έναντι του ∆ήµου, κατά τα οριζόµενα στις αντίστοιχες 
νοµικές διατάξεις. 
 
β. Επί της έκτασης των 20 στρεµµάτων: 
     
   Με την αριθµ.: 36/2013 απόφασή του, το Τοπικό συµβούλιο Καλλιθήρου γνωµοδότησε  
την εκµίσθωση  δηµοτικής έκτασης 20,00 στρµ., στη θέση  Νταµάρι» της ΤΚ Καλλιθήρου, µε 
πλειοδοτική, προφορική και φανερή  δηµοπρασία.  
 
 Κατόπιν του ανωτέρω σκεπτικού,  εισηγούµαστε στο Σώµα: 
    
1. Την εκµίσθωση του εν λόγω δηµοτικού ακινήτου, κατόπιν και της σχετικής γνωµοδότησης 
του συµβουλίου της ΤΚ Καλλιθήρου, απόφαση 36/13,  σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
192 παρ. 1 ή 8, του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα –Ν. 3463/06- µε φανερή, πλειοδοτική 
και προφορική δηµοπρασία και µε όρους που θα ορίσει κατά περίπτωση το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο και η Οικονοµική Επιτροπή του δήµου Καρδίτσας. 
   Συγκεκριµένα, επισηµαίνουµε ότι το προς εκµίσθωση δηµοτικό ακίνητο είναι µεγάλης 
έκτασης 20,00 στρεµµάτων, περιοχή που οριοθετείται σύµφωνα µε το Τοπογραφικό 
∆ιάγραµµα  του υπογράφοντος µηχανικού κ. ∆ηµητρίου Κατσάρα.  
    Για το λόγω αυτό, εισηγούµαστε το σώµα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να επιλέξει  εκείνο 
τον τρόπο και διάστηµα εκµίσθωσης, µε τρόπο που να διασφαλίζει την το δυνατό καλύτερη 
εκµετάλλευση του δηµοτικού ακινήτου και την προσέλκυση όσο το δυνατό περισσότερων 
ενδιαφερόµενων, πάντοτε σε εφαρµογή των ανάλογων διατάξεων των παραγράφων 1 ή 8 
του άρθρου 192 του ∆.Κ.Κ., νόµου 3463/2006.  
   Προτείνουµε για τη διασφάλιση των συµφερόντων του δήµου,  το όριο πρώτης 
προσφοράς της δηµοπρασίας εκµίσθωσης, να ορισθεί όχι χαµηλότερο από τα #60,00# € 
µηνιαίως. ∆ηλαδή, (60,00 € *12) µήνες, ισούται µε #720,00# € ετησίως. 
  Σε περίπτωση δε άγονου αποτελέσµατος της δηµοπρασίας και της επαναληπτικής της, να 
εφαρµοστούν τα οριζόµενα στις αντίστοιχες νοµικές διατάξεις. 
   

2. α) Την υπ'αριθµ. 35/2013 απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου της Τ.Κ Καλλιθήρου, µε την 
οποία το Τοπικό Συµβούλιο οµόφωνα γνωµοδοτεί υπέρ της επανεκµίσθωσης της δηµοτικής 
έκτασης  50,00 στρµ. στη θέση  “Νταµάρι” της ΤΚ Καλλιθήρου 

β) Την υπ'αριθµ. 36/2013 απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου της Τ.Κ Καλλιθήρου, µε την 
οποία το Τοπικό Συµβούλιο οµόφωνα γνωµοδοτεί υπέρ της εκµίσθωσης της δηµοτικής 
έκτασης  20,00 στρµ. στη θέση  “Νταµάρι” της ΤΚ Καλλιθήρου 



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α:ΒΙ65ΩΕΗ-ΧΘΜ 

            

 

3. Την υπ'αριθµ. 568/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  περί λύσης µίσθωσης της 
∆ηµοτικής έκτασης 50,00 στρµ. στη θέση «Νταµάρι» Καλλιθήρου  που εγκρίθηκε  µε την 
υπ'αριθ. πρωτ. 2860/231390/20-11-2013 απόφαση της Γ.Γ.Α.∆.Θ.Σ.Ε 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 192 Ν. 3463/2006 

5. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των δηµοτικών συµβούλων 

αποφάσισε οµόφωνα 

Την επανεκµίσθωση δηµοτικής έκτασης 50,00 στρµ. και την εκµίσθωση δηµοτικής έκτασης  
20,00 στρµ. στη θέση “Νταµάρι” της ΤΚ Καλλιθήρου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
192 Ν. 3463/2006 µε φανερή, πλειοδοτική και προφορική δηµοπρασία και µε τους όρους 
που θα καθορίσει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από εισήγηση της Οικονοµικής Επιτροπής  

       
 
  

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 657/2013 
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  

 

 


