
                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α: ΒΛΓ7ΩΕΗ-3ΛΚ 

 

 

 
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 10η του µηνός  ∆εκεµβρίου του έτους 
2013 και ώρα 09:00, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα 
(υπάλληλος ∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο 
προορισµένο µέρος  του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της 
υπ’αριθ. 540/2013 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που 
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 26-11-2013. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
540/2013  

  

 

  
Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 

34/26-11-2013 
Πρακτικό Συνεδριάσεως της 

Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας 
 

 

  Αριθ. Πρωτ.: 33274/10-12-2013 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                             
 

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
 
 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΟΥΡΛΙΑΣ 
 
 

ΘΕΜΑ 
 Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για εκµίσθωση αγροτεµαχίων σε Τ.Κ της ∆.Ε 

Μητρόπολης. 
 

Στην Καρδίτσα σήµερα την 26η του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα 

09:00, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. Πρωτ. 31840/22-11-2013 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, προεδρεύοντος του Αντιπροέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ηµητρίου 

Ντούρλια, λόγω απουσίας του Προέδρου Σταύρου Παπαγεωργίου.  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Αντιπρόεδρος  1) Παπαγεωργίου Σταύρος, Πρόεδρος 

2) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος  2) Αναστασίου Απόστολος, Τακτικό µέλος 

3) Κωτούλας  Φίλιππος, Τακτικό Μέλος  3) Καραγιάννης  Νικόλαος, Τακτικό Μέλος 

4) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος  4) Μουζιούρας  Νικόλαος, Τακτικό Μέλος 

5) Μπουραζάνης Αθανάσιος, Αναπλ. Μέλος  5) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος 

6) Γιοβάνης Γεώργιος, Αναπλ. Μέλος  Αν και κλήθηκαν νόµιµα 

    

 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 µετά από συζήτηση σχετικά µε έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας 
για εκµίσθωση αγροτεµαχίων σε Τ.Κ της ∆.Ε Μητρόπολης  και αφού έλαβε υπόψη: 

1.Την µε αριθ. 511/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία 
αποφασίσθηκε οµόφωνα η  εκµίσθωση, µεταξύ άλλων και  των  παρακάτω αγροτεµαχίων:  
 

∆ΗΜΟΤΙΚH ΕΝOTΗΤΑ ΜΗΤΡOΠΟΛΗΣ  

A/A 
ΤΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ 
ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΣ
ΑΡ. ΤΕΜ. 

ΕΚΤΑΣΗ 
στρ. 

ΠΡΟΗΓΟΥΜ
ΕΝΟ 

ΜΙΣΘΩΜΑ 
€ 

Ελάχιστο 
προτεινόµενο όριο 
Προσφοράς 
µισθώµατος ανά 
στρέµµα 

1 Μητρόπολη Πλατανάκια Λ 7/181 Α 1,00 31,00 10,00 

2 Μητρόπολη Πλατανάκια Λ 7/181 Β 1,00 31,00 10,00 

3 Μητρόπολη Μαυρόες Κ 97/387 Γ 20,00 20,00 20,00 

4 Μητρόπολη Μαυρόες Κ 99/400 2,50 8,00 8,00 

5 Μητρόπολη Λόγγος Λ 13/246 4,348 8,00 8,00 

6 Μητρόπολη Μαυρόες Κ 98/388 Γ 20,00 20,00 20,00 

7 Μητρόπολη Γεφυράκια Λ 1/40 2,719 8,00 8,00 

8 Μητρόπολη Μαυρόες Κ 100/410 4,25 8,00 8,00 

9 Μητρόπολη Μαυρόες Κ 98/388 ∆ 23,322 20,00 20,00 

10 Μητρόπολη Μαυρόες Κ 97/387 ∆ 16,749 20,00 25,00 

11 Μητρόπολη Μαυρόες Κ 96/386 Γ 19,00 25,00 25,00 

12 Μητρόπολη Κοροκύθι ΚΜ 86/557 Β 25,737 25,00 25,00 

13 Μητρόπολη Κοροκύθι 
ΚΜ 86/ 557 
Α 25,00 25,00 25,00 

14 Μητρόπολη Μαυρόες Κ 96/386 ∆ 19,00 25,00 25,00 

15 Μητρόπολη Κοροκύθι 
ΚΜ 85/568 
Α 20,00 25,00 25,00 

16 Μητρόπολη Μοσχοϊτιές ΚΜ 84/ 587 17,354 25,00 25,00 

17 Μητρόπολη Μοσχοϊτιές ΚΜ 83/603 8,50 25,00 25,00 

18 Μητρόπολη Τρόχαλος Λ 4/140 4,624 8,00 8,00 

19 Μητρόπολη Μαυρόες Κ 98/388 Α 20,00 20,00 20,00 

20 Μητρόπολη Μαυρόες Κ 98/388 Β 20,00 20,00 20,00 

21 Μητρόπολη Κοροκύθι Κ 88/531 4,582 8,00 8,00 
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22 Μητρόπολη Καραλίµπα Λ 1/43 2,55  21,00 8,00 

1 Ξινονέρι Λάκες  492 /83 46,25 21,00 20,00 

2 Ξινονέρι Λιβαδάκια  310/83 11,50  21,00 20,00 

3 Ξινονέρι Λιβαδάκια 281/83 6,00 21,00 20,00 

4 Ξινονέρι Ισιώµατα 438/83  8,474 21,00 20,00 

5 Ξινονέρι Βίγλες 62/83        4,25    21,00 20,00 
 

 
Τα  παραπάνω αγροτεµάχια σύµφωνα µε την  αριθ. 8/2013 οµόφωνη   απόφαση της 
Τοπικής Κοινότητας Μητρόπολης και την αριθµ.6/2013 οµόφωνη απόφαση της Τοπικής 
Κοινότητας  Ξυνονερίου  δεν είναι απαραίτητα για τις ανάγκες της κτηνοτροφίας. 
  
2. Την µε αριθ.474/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία οµόφωνα 
καθορίσθηκαν οι όροι εκµίσθωσης των ως άνω αγροτεµαχίων. 
 
3.Την εισήγηση της  υπαλλήλου του ∆ήµου Καρδίτσας, κ. Μεσδανίτη Αικατερίνης η οποία  
έχει ως εξής: 
   Στις 7/11/2013, στο δηµοτικό κατάστηµα Μητρόπολης, ηµέρα Πέµπτη έλαβε χώρα 
φανερή, πλειοδοτική και προφορική δηµοπρασία ενώπιον της επιτροπής ∆ιεξαγωγής 
∆ηµοπρασιών που ορίστηκε µε την 562/13 απόφασης ∆.Σ., κατόπιν της σχετικής 
περιληπτικής διακήρυξης του ∆ηµάρχου µε αριθµό πρωτ.: 29249/25-10-13,  για την 
εκµίσθωση 27 αγροτεµαχίων των Τ.Κ. Ξινονερίου και Μητρόπολης. Για τα 16 προς 
εκµίσθωση αγροτεµάχια η δηµοπρασία απέβη γόνιµη και για τα υπόλοιπα 11 απέβη άγονη. 
   Στις 14/11/13, ακολούθησε 1η επαναληπτική φανερή πλειοδοτική και προφορική 
δηµοπρασία, κατόπιν της σχετικής περιληπτικής διακήρυξης του ∆ηµάρχου µε αριθµό 
πρωτ.:30539/8-11-13, για την εκµίσθωση 11 αγροτεµαχίων της Τ.Κ Μητρόπολης. Για τα  
3 προς εκµίσθωση  αγροτεµάχια η δηµοπρασία απέβη γόνιµος και για τα υπόλοιπα 8 απέβη 
άγονη. 
  Στις 21/11/13, ακολούθησε 2η επαναληπτική φανερή πλειοδοτική και προφορική 
δηµοπρασία, κατόπιν της σχετικής περιληπτικής διακήρυξης του ∆ηµάρχου µε αριθµό 
πρωτ.:31095/14-11-13, για την εκµίσθωση 8 αγροτεµαχίων της Τ.Κ Μητρόπολης.Και για 
τα 8 προς εκµίσθωση αγροτεµάχια η δηµοπρασία απέβη άγονη. 
 

  Το σώµα να προβεί στην έγκριση ή µη των πρακτικών της δηµοπρασίας: 
  
4. Το από 7/11/2013 πρακτικό φανερής πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την εκµίσθωση 
των  παρακάτω αγροτεµαχίων:  
 
Α)Στην Τοπική Κοινότητα Μητρόπολης: 
11))ΤΤοο  µµεε  ααρριιθθµµ  ΛΛ1133//224466  σσττηη  θθέέσσηη  ””ΛΛΟΟΓΓΓΓΟΟΣΣ””    έέκκτταασσηηςς  44,,334488  σσττρρεεµµ..  κκααττάά  ττηηνν  οοπποοίίαα    
ααννααδδεείίχχθθηηκκεε  ππλλεειιοοδδόόττηηςς  ηη  κκ..  ΜΜππααϊϊρράάµµηη  ΒΒάάνννναα      ττοουυ  ΛΛάάµµππρροουυ    ααννττίί  ττοουυ  πποοσσοούύ  ττωωνν    88,,5500  €€  
ααννάά  σσττρρέέµµµµαα  εεττηησσίίωωςς  µµεε  εεγγγγυυηηττήή  ττοονν  κκ..  ΒΒααρρσσάάµµηη  ΣΣππυυρρίίδδωωνν  ττοουυ  ΑΑθθαανναασσίίοουυ..  
  
22))ΤΤοο  µµεε  ααρριιθθµµ  ΚΚ9988//338888ΓΓ  //  σσττηη  θθέέσσηη  ””ΜΜΑΑΥΥΡΡΟΟΕΕΣΣ””    έέκκτταασσηηςς  2200,,0000  σσττρρεεµµ..  κκααττάά  ττηηνν  οοπποοίίαα    
ααννααδδεείίχχθθηηκκεε  ππλλεειιοοδδόόττηηςς  οο  κκ..  ΜΜααννώώλληηςς  ΣΣωωττήήρριιοοςς    ττοουυ  ΧΧρρήήσσττοουυ    ααννττίί  ττοουυ  πποοσσοούύ  ττωωνν  2200,,5500    
€€  ααννάά  σσττρρέέµµµµαα  εεττηησσίίωωςς  µµεε  εεγγγγυυηηττήή  ττοονν  κκ..  ΜΜααννώώλληη  ΧΧρρήήσσττοο      ττοουυ  ΣΣωωττηηρρίίοουυ..  
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33))ΤΤοο  µµεε  ααρριιθθµµ  ΚΚ9966//338866ΓΓ  σσττηη  θθέέσσηη  ””ΜΜΑΑΥΥΡΡΟΟΕΕΣΣ””    έέκκτταασσηηςς  1199,,0000  σσττρρεεµµ..  κκααττάά  ττηηνν  οοπποοίίαα    
ααννααδδεείίχχθθηηκκεε  ππλλεειιοοδδόόττηηςς  οο  κκ..  ΜΜπποούύττααςς  ∆∆ηηµµήήττρριιοοςς    ττοουυ    ΒΒαασσιιλλεείίοουυ  ααννττίί  ττοουυ  πποοσσοούύ  ττωωνν    
2255,,5500  €€  ααννάά  σσττρρέέµµµµαα  εεττηησσίίωωςς  µµεε  εεγγγγυυηηττήή  ττοονν  κκ..  ΜΜπποούύτταα  ΒΒάάϊϊοο  ττοουυ  ΒΒαασσιιλλεείίοουυ..  
  
44))ΤΤοο  µµεε  ααρριιθθµµ  ΚΚΜΜ8866//555577ΒΒ    σσττηη  θθέέσσηη  ””ΚΚΟΟΡΡΟΟΚΚΥΥΘΘΙΙ””    έέκκτταασσηηςς  2255,,773377  σσττρρεεµµ..  κκααττάά  ττηηνν  
οοπποοίίαα    ααννααδδεείίχχθθηηκκεε  ππλλεειιοοδδόόττηηςς  οο  κκ..  ΜΜπποούύττααςς  ∆∆ηηµµήήττρριιοοςς    ττοουυ    ΒΒαασσιιλλεείίοουυ            ααννττίί  ττοουυ  
πποοσσοούύ  ττωωνν    2255,,5500  €€  ααννάά  σσττρρέέµµµµαα  εεττηησσίίωωςς  µµεε  εεγγγγυυηηττήή  ττοονν  κκ..    ΜΜπποούύτταα  ΒΒάάϊϊοο  ττοουυ  ΒΒαασσιιλλεείίοουυ..  
  
55))ΤΤοο  µµεε  ααρριιθθµµ  ΚΚΜΜ8866//555577ΑΑ  σσττηη  θθέέσσηη  ””ΚΚΟΟΡΡΟΟΚΚΥΥΘΘΙΙ””    έέκκτταασσηηςς  2255,,0000  σσττρρεεµµ..  κκααττάά  ττηηνν  οοπποοίίαα    
ααννααδδεείίχχθθηηκκεε  ππλλεειιοοδδόόττηηςς  οο  κκ..  ΜΜπποούύττααςς  ∆∆ηηµµήήττρριιοοςς    ττοουυ    ΒΒαασσιιλλεείίοουυ          ααννττίί  ττοουυ  πποοσσοούύ  ττωωνν    
2255,,5500  €€  ααννάά  σσττρρέέµµµµαα  εεττηησσίίωωςς  µµεε  εεγγγγυυηηττήή  ττοονν  κκ..    ΜΜπποούύτταα  ΒΒάάϊϊοο  ττοουυ  ΒΒαασσιιλλεείίοουυ..    
  
66))ΤΤοο  µµεε  ααρριιθθµµ  ΚΚ9966//338866∆∆  σσττηη  θθέέσσηη  ””ΜΜΑΑΥΥΡΡΟΟΕΕΣΣ””    έέκκτταασσηηςς    1199,,0000  σσττρρεεµµ..  κκααττάά  ττηηνν  οοπποοίίαα    
ααννααδδεείίχχθθηηκκεε  ππλλεειιοοδδόόττηηςς    οο  κκ..  ΜΜπποούύττααςς  ∆∆ηηµµήήττρριιοοςς    ττοουυ    ΒΒαασσιιλλεείίοουυ    ααννττίί  ττοουυ  πποοσσοούύ  ττωωνν    
2255,,5500  €€  ααννάά  σσττρρέέµµµµαα  εεττηησσίίωωςς  µµεε  εεγγγγυυηηττήή  ττοονν  κκ..  ΜΜπποούύτταα  ΒΒάάϊϊοο  ττοουυ  ΒΒαασσιιλλεείίοουυ  ..  
  
77))ΤΤοο  µµεε  ααρριιθθµµ  ΚΚΜΜ8855//556688ΑΑ  σσττηη  θθέέσσηη  ””ΚΚΟΟΡΡΟΟΚΚΥΥΘΘΙΙ””    έέκκτταασσηηςς    2200,,0000  σσττρρεεµµ..  κκααττάά  ττηηνν  
οοπποοίίαα    ααννααδδεείίχχθθηηκκεε  ππλλεειιοοδδόόττηηςς  οο  κκ  ΜΜπποούύττααςς  ΒΒάάϊϊοοςς  ττοουυ  ΒΒαασσιιλλεείίοουυ  ααννττίί  ττοουυ  πποοσσοούύ  ττωωνν    
2255,,5500  €€  ααννάά  σσττρρέέµµµµαα  εεττηησσίίωωςς  µµεε  εεγγγγυυηηττήή  ττοονν  κκ..  ΜΜπποούύτταα  ∆∆ηηµµήήττρριιοο  ττοουυ  ΒΒαασσιιλλεείίοουυ  ..  
  
88))ΤΤοο  µµεε  ααρριιθθµµ  ΚΚΜΜ8844//558877  σσττηη  θθέέσσηη  ””ΜΜΟΟΣΣΧΧΟΟΙΙΤΤΙΙΕΕΣΣ””    έέκκτταασσηηςς  1177,,335544  σσττρρεεµµ..  κκααττάά  ττηηνν  
οοπποοίίαα    ααννααδδεείίχχθθηηκκεε  ππλλεειιοοδδόόττηηςς  οο  κκ..  ΜΜπποούύττααςς  ΗΗλλίίααςς    ττοουυ  ΠΠοολλυυχχρρόόννηη    ααννττίί  ττοουυ  πποοσσοούύ  ττωωνν      
2255,,5500  €€  ααννάά  σσττρρέέµµµµαα  εεττηησσίίωωςς  µµεε  εεγγγγυυηηττήή  ττηηνν  κκ..  ΚΚωωττοούύλλαα  ΘΘεεοοδδώώρραα  ττοουυ  ΠΠααννττεελλήή..  
  
99))ΤΤοο  µµεε  ααρριιθθµµ  ΚΚΜΜ8833//660033  σσττηη  θθέέσσηη  ””ΜΜΟΟΣΣΧΧΟΟΙΙΤΤΙΙΕΕΣΣ””    έέκκτταασσηηςς  88,,550000  σσττρρεεµµ..  κκααττάά  ττηηνν  
οοπποοίίαα    ααννααδδεείίχχθθηηκκεε  ππλλεειιοοδδόόττηηςς  οο  κκ..  ΚΚωωττοούύλλααςς  ΘΘεεόόδδωωρροοςς    ττοουυ  ΠΠααννττεελλήή    ααννττίί  ττοουυ  πποοσσοούύ  
ττωωνν    2255,,5500  €€  ααννάά  σσττρρέέµµµµαα  εεττηησσίίωωςς  µµεε  εεγγγγυυηηττήή  ττοονν  κκ..  ΜΜπποούύτταα  ΗΗλλίίαα  ττοουυ  ΠΠοολλυυχχρρόόννηη  ..  
  
1100))ΤΤοο  µµεε  ααρριιθθµµ  ΚΚ9988//338888ΑΑ  σσττηη  θθέέσσηη  ””ΜΜΑΑΥΥΡΡΟΟΕΕΣΣ””    έέκκτταασσηηςς    2200,,0000  σσττρρεεµµ..  κκααττάά  ττηηνν  οοπποοίίαα    
ααννααδδεείίχχθθηηκκεε  ππλλεειιοοδδόόττηηςς  οο  κκ..  ΜΜααννώώλληηςς  ΣΣωωττήήρριιοοςς    ττοουυ  ΧΧρρήήσσττοουυ    ααννττίί  ττοουυ  πποοσσοούύ  ττωωνν    
2200,,5500  €€  ααννάά  σσττρρέέµµµµαα  εεττηησσίίωωςς  µµεε  εεγγγγυυηηττήή  ττοονν  κκ..  ΜΜααννώώλληη  ΧΧρρήήσσττοο  ττοουυ  ΣΣωωττηηρρίίοουυ  ..  
  
1111))ΤΤοο  µµεε  ααρριιθθµµ  ΚΚ9988//338888ΒΒ  σσττηη  θθέέσσηη  ””ΜΜΑΑΥΥΡΡΟΟΕΕΣΣ””    έέκκτταασσηηςς    2200,,0000  σσττρρεεµµ..  κκααττάά  ττηηνν  οοπποοίίαα    
ααννααδδεείίχχθθηηκκεε  ππλλεειιοοδδόόττηηςς  οο  κκ..  ΜΜααννώώλληηςς  ΣΣωωττήήρριιοοςς    ττοουυ  ΧΧρρήήσσττοουυ      ααννττίί  ττοουυ  πποοσσοούύ  ττωωνν    
2200,,5500  €€  ααννάά  σσττρρέέµµµµαα  εεττηησσίίωωςς  µµεε  εεγγγγυυηηττήή  ττοονν  κκ..  ΜΜααννώώλληη  ΧΧρρήήσσττοο  ττοουυ  ΣΣωωττηηρρίίοουυ    ..  
  
ΓΓιιαα  τταα  ππααρραακκάάττωω  ααγγρροοττεεµµάάχχιιαα    
--ΤΤοο  µµεε  ααρριιθθµµ  ΚΚ8888//553311    σσττηη  θθέέσσηη  ””ΚΚΟΟΡΡΟΟΚΚΥΥΘΘΙΙ””            έέκκτταασσηηςς  44,,558822    σσττρρεεµµ  
--ΤΤοο  µµεε  ααρριιθθµµ  ΚΚ110000//441100  σσττηη  θθέέσσηη  ””ΜΜΑΑΥΥΡΡΟΟΕΕΣΣ””                έέκκτταασσηηςς    44,,225500  σσττρρεεµµ  
--ΤΤοο  µµεε  ααρριιθθµµ  ΛΛ11//4400  σσττηη  θθέέσσηη              ””ΓΓΕΕΦΦΥΥΡΡΑΑΚΚΙΙΑΑ””        έέκκτταασσηηςς    22,,771199  σσττρρεεµµ  
--ΤΤοο  µµεε  ααρριιθθµµ  ΚΚ9977//338877∆∆  σσττηη  θθέέσσηη  ””ΜΜΑΑΥΥΡΡΟΟΕΕΣΣ””                  έέκκτταασσηηςς  1166,,774499  σσττρρεεµµ  
--ΤΤοο  µµεε  ααρριιθθµµ  ΛΛ77//118811ΑΑ  σσττηη  θθέέσσηη      ””ΠΠΛΛΑΑΤΤΑΑΝΝΑΑΚΚΙΙΑΑ””    έέκκτταασσηηςς  11,,00    σσττρρεεµµ  
--ΤΤοο  µµεε  ααρριιθθµµ  ΛΛ77//118811ΒΒ  σσττηη  θθέέσσηη      ””ΠΠΛΛΑΑΤΤΑΑΝΝΑΑΚΚΙΙΑΑ””    έέκκτταασσηηςς  11,,00    σσττρρεεµµ  
--ΤΤοο  µµεε  ααρριιθθµµ  ΚΚ9988//338888∆∆  σσττηη  θθέέσσηη  ””ΜΜΑΑΥΥΡΡΟΟΕΕΣΣ””                έέκκτταασσηηςς    2233,,332222    σσττρρεεµµ  
--ΤΤοο  µµεε  ααρριιθθµµ  ΚΚ9977//338877ΓΓ  σσττηη  θθέέσσηη  ””ΜΜΑΑΥΥΡΡΟΟΕΕΣΣ””                  έέκκτταασσηηςς  2200,,0000    σσττρρεεµµ  
--ΤΤοο  µµεε  ααρριιθθµµ  ΚΚ9999//440000  σσττηη  θθέέσσηη      ””ΜΜΑΑΥΥΡΡΟΟΕΕΣΣ””                έέκκτταασσηηςς    22,,55    σσττρρεεµµ  
--ΤΤοο  µµεε  ααρριιθθµµ  ΛΛ11//4433    σσττηη  θθέέσσηη          ””ΚΚΑΑΡΡΑΑΛΛΙΙΜΜΠΠΑΑ””        έέκκτταασσηηςς  22,,5555    σσττρρεεµµ  
--ΤΤοο  µµεε  ααρριιθθµµ  ΛΛ44//114400  σσττηη  θθέέσσηη        ””ΤΤΡΡΟΟΧΧΑΑΛΛΟΟΣΣ””          έέκκτταασσηηςς    44,,662244    σσττρρεεµµ  
δδεενν  εεµµφφααννίίσσττηηκκεε  κκααννέέννααςς  εεννδδιιααφφεερρόόµµεεννοοςς    γγιιαα  νναα  ππλλεειιοοδδοοττήήσσεειι  κκααιι  ηη  δδηηµµοοππρραασσίίαα  ααππέέββηη  
άάγγοοννηη..  
  
ΒΒ))  ΣΣττηηνν  ΤΤοοππιικκήή  ΚΚοοιιννόόττηητταα  ΞΞιιννοοννεερρίίοουυ::  
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11))ΤΤοο  µµεε  ααρριιθθµµ  449922//8833  σσττηη  θθέέσσηη  ””ΛΛΑΑΚΚΕΕΣΣ””    έέκκτταασσηηςς  4466,,2255  σσττρρεεµµ..  κκααττάά  ττηηνν  οοπποοίίαα    
ααννααδδεείίχχθθηηκκεε  ππλλεειιοοδδόόττηηςς  οο  κκ..  ΖΖέέρρββααςς  ΚΚωωννσσττααννττίίννοοςς    ττοουυ  ΧΧρρήήσσττοουυ    ααννττίί  ττοουυ  πποοσσοούύ  ττωωνν  
2200,,5500    €€  ααννάά  σσττρρέέµµµµαα  εεττηησσίίωωςς  µµεε  εεγγγγυυηηττήή  ττοονν  κκ..  ΠΠααππααννιικκοολλάάοουυ  ΦΦώώττιιοο    ττοουυ    ΒΒαασσιιλλεείίοουυ..  
  
2)Το µε αριθµ 310/83 στη θέση ”ΛΙΒΑ∆ΑΚΙΑ”  έκτασης 11,50 στρεµ. κατά την οποία  
αναδείχθηκε πλειοδότης ο κ. Μανώλης Σωτήριος  του  Χρήστου αντί του ποσού των 20,50  
€ ανά στρέµµα ετησίως µε εγγυητή τον κ.  Μανώλη Χρήστο του Σωτηρίου . 
  
3)Το µε αριθµ 281/83 στη θέση ”ΛΙΒΑ∆ΑΚΙΑ”  έκτασης  6,00 στρεµ. κατά την οποία  
αναδείχθηκε πλειοδότης ο κ. Παπανικολάου Φώτιος του Βασιλείου  αντί του ποσού των 
20,50  € ανά στρέµµα ετησίως µε εγγυητή τον κ. Ζέρβα Κωνσταντίνο του Χρήστου. 
  
4)Το µε αριθµ 438/83 στη θέση ”ΙΣΙΩΜΑΤΑ”  έκτασης 8,474 στρεµ. κατά την οποία  
αναδείχθηκε πλειοδότης ο κ. Παπανικολάου Φώτιος του Βασιλείου  αντί του ποσού των  
20,50 € ανά στρέµµα ετησίως µε εγγυητή τον κ. Ζέρβα Κωνσταντίνο του Χρήστου . 
  
5)Το µε αριθµ 62/83 στη θέση ”ΒΙΓΛΕΣ”  έκτασης 4,25 στρεµ. κατά την οποία  
αναδείχθηκε πλειοδότης ο κ. Παπανικολάου Φώτιος του Βασιλείου  αντί του ποσού των 
20,50  € ανά στρέµµα ετησίως µε εγγυητή τον κ.  Ζέρβα Κωνσταντίνο του Χρήστου . 
  
  
5. Το από 14/11/2013 πρακτικό φανερής πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την εκµίσθωση 
των  παρακάτω αγροτεµαχίων:  
 
Α)Στην Τοπική Κοινότητα Μητρόπολης: 
11))ΤΤοο  µµεε  ααρριιθθµµ  ΚΚ9999//4400  σσττηη  θθέέσσηη  ””ΜΜΑΑΥΥΡΡΟΟΕΕΣΣ””    έέκκτταασσηηςς  22,,55  σσττρρεεµµ..  κκααττάά  ττηηνν  οοπποοίίαα    
ααννααδδεείίχχθθηηκκεε  ππλλεειιοοδδόόττηηςς  οο  κκ..  ΜΜααννώώλληηςς  ΣΣωωττήήρριιοοςς  ττοουυ  ΧΧρρήήσσττοουυ      ααννττίί  ττοουυ  πποοσσοούύ  ττωωνν    88,,5500  
€€  ααννάά  σσττρρέέµµµµαα  εεττηησσίίωωςς  µµεε  εεγγγγυυηηττήή  ττοονν  κκ..  ΒΒαασσιιλλάάκκοο  ΣΣωωττήήρριιοο  ττοουυ  ΠΠααννττεελλήή..  
  
2)Το µε αριθµ Κ98/388∆  στη θέση ”ΜΑΥΡΟΕΣ”  έκτασης 23,322 στρεµ. κατά την οποία  
αναδείχθηκε πλειοδότης ο κ. Μανώλης Σωτήριος του Χρήστου   αντί του ποσού των  
20,50 € ανά στρέµµα ετησίως µε εγγυητή τον κ. Βασιλάκο Σωτήριο του Παντελή. 
  
3)Το µε αριθµ Κ88/531 στη θέση ”ΚΟΡΟΚΥΘΙ”  έκτασης 4,582 στρεµ. κατά την οποία  
αναδείχθηκε πλειοδότης η κ. Ζωγράφου Ιωάννα του Θεοδώρου  αντί του ποσού των  8,50 
€ ανά στρέµµα ετησίως µε εγγυητή τον κ. Ζωγράφο Παναγιώτη του Θεοδώρου. 
  
ΓΓιιαα  τταα  ππααρραακκάάττωω  ααγγρροοττεεµµάάχχιιαα    
--ΤΤοο  µµεε  ααρριιθθµµ  ΛΛ77//118811ΑΑ  σσττηη  θθέέσσηη      ””ΠΠΛΛΑΑΤΤΑΑΝΝΑΑΚΚΙΙΑΑ””    έέκκτταασσηηςς  11,,00    σσττρρεεµµ  
--ΤΤοο  µµεε  ααρριιθθµµ  ΛΛ77//118811ΒΒ  σσττηη  θθέέσσηη      ””ΠΠΛΛΑΑΤΤΑΑΝΝΑΑΚΚΙΙΑΑ””    έέκκτταασσηηςς  11,,00    σσττρρεεµµ  
--ΤΤοο  µµεε  ααρριιθθµµ  ΚΚ9977//338877∆∆  σσττηη  θθέέσσηη  ””ΜΜΑΑΥΥΡΡΟΟΕΕΣΣ””                  έέκκτταασσηηςς  1166,,774499  σσττρρεεµµ  
--ΤΤοο  µµεε  ααρριιθθµµ  ΚΚ110000//441100  σσττηη  θθέέσσηη  ””ΜΜΑΑΥΥΡΡΟΟΕΕΣΣ””                έέκκτταασσηηςς    44,,225500  σσττρρεεµµ  
--ΤΤοο  µµεε  ααρριιθθµµ  ΚΚ9977//338877ΓΓ  σσττηη  θθέέσσηη  ””ΜΜΑΑΥΥΡΡΟΟΕΕΣΣ””                  έέκκτταασσηηςς  2200,,0000    σσττρρεεµµ  
--ΤΤοο  µµεε  ααρριιθθµµ  ΛΛ11//4400  σσττηη  θθέέσσηη              ””ΓΓΕΕΦΦΥΥΡΡΑΑΚΚΙΙΑΑ””        έέκκτταασσηηςς    22,,771199  σσττρρεεµµ  
--ΤΤοο  µµεε  ααρριιθθµµ  ΛΛ11//4433    σσττηη  θθέέσσηη          ””ΚΚΑΑΡΡΑΑΛΛΙΙΜΜΠΠΑΑ””        έέκκτταασσηηςς  22,,5555    σσττρρεεµµ  
--ΤΤοο  µµεε  ααρριιθθµµ  ΛΛ44//114400  σσττηη  θθέέσσηη        ””ΤΤΡΡΟΟΧΧΑΑΛΛΟΟΣΣ””          έέκκτταασσηηςς    44,,662244    σσττρρεεµµ  
δδεενν  εεµµφφααννίίσσττηηκκεε  κκααννέέννααςς  εεννδδιιααφφεερρόόµµεεννοοςς    γγιιαα  νναα  ππλλεειιοοδδοοττήήσσεειι  κκααιι  ηη  δδηηµµοοππρραασσίίαα  ααππέέββηη    
  
6. Το από 21/11/2013 πρακτικό φανερής πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την εκµίσθωση 
των  παρακάτω αγροτεµαχίων:  
--ΤΤοο  µµεε  ααρριιθθµµ  ΛΛ77//118811ΑΑ  σσττηη  θθέέσσηη      ””ΠΠΛΛΑΑΤΤΑΑΝΝΑΑΚΚΙΙΑΑ””    έέκκτταασσηηςς  11,,00    σσττρρεεµµ  
--ΤΤοο  µµεε  ααρριιθθµµ  ΛΛ77//118811ΒΒ  σσττηη  θθέέσσηη      ””ΠΠΛΛΑΑΤΤΑΑΝΝΑΑΚΚΙΙΑΑ””    έέκκτταασσηηςς  11,,00    σσττρρεεµµ  
--ΤΤοο  µµεε  ααρριιθθµµ  ΚΚ9977//338877∆∆  σσττηη  θθέέσσηη  ””ΜΜΑΑΥΥΡΡΟΟΕΕΣΣ””                  έέκκτταασσηηςς  1166,,774499  σσττρρεεµµ  
--ΤΤοο  µµεε  ααρριιθθµµ  ΚΚ110000//441100  σσττηη  θθέέσσηη  ””ΜΜΑΑΥΥΡΡΟΟΕΕΣΣ””                έέκκτταασσηηςς    44,,225500  σσττρρεεµµ  
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--ΤΤοο  µµεε  ααρριιθθµµ  ΚΚ9977//338877ΓΓ  σσττηη  θθέέσσηη  ””ΜΜΑΑΥΥΡΡΟΟΕΕΣΣ””                  έέκκτταασσηηςς  2200,,0000    σσττρρεεµµ  
--ΤΤοο  µµεε  ααρριιθθµµ  ΛΛ11//4400  σσττηη  θθέέσσηη              ””ΓΓΕΕΦΦΥΥΡΡΑΑΚΚΙΙΑΑ””        έέκκτταασσηηςς    22,,771199  σσττρρεεµµ  
--ΤΤοο  µµεε  ααρριιθθµµ  ΛΛ11//4433    σσττηη  θθέέσσηη          ””ΚΚΑΑΡΡΑΑΛΛΙΙΜΜΠΠΑΑ””        έέκκτταασσηηςς  22,,5555    σσττρρεεµµ  
--ΤΤοο  µµεε  ααρριιθθµµ  ΛΛ44//114400  σσττηη  θθέέσσηη        ””ΤΤΡΡΟΟΧΧΑΑΛΛΟΟΣΣ””          έέκκτταασσηηςς    44,,662244    σσττρρεεµµ  
δδεενν  εεµµφφααννίίσσττηηκκεε  κκααννέέννααςς  εεννδδιιααφφεερρόόµµεεννοοςς    γγιιαα  νναα  ππλλεειιοοδδοοττήήσσεειι  κκααιι  ηη  δδηηµµοοππρραασσίίαα  ααππέέββηη    
  
  
7. Τις διατάξεις του  άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
 
8.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής 

                                     

                                             Αποφάσισε οµόφωνα 

 
1.  Την έγκριση του πρακτικού φανερής πλειοδοτικής δηµοπρασίας που διεξήχθη στις 
7/11/2013  για την εκµίσθωση  των  παρακάτω αγροτεµαχίων:  
 
Α)Στην Τοπική Κοινότητα Μητρόπολης: 
11))ΤΤοο  µµεε  ααρριιθθµµ  ΛΛ1133//224466  σσττηη  θθέέσσηη  ””ΛΛΟΟΓΓΓΓΟΟΣΣ””    έέκκτταασσηηςς  44,,334488  σσττρρεεµµ..  υυππέέρρ  ττηηςς  κκ..  
ΜΜππααϊϊρράάµµηη  ΒΒάάννννααςς    ττοουυ  ΛΛάάµµππρροουυ    ααννττίί  ττοουυ  πποοσσοούύ  ττωωνν    88,,5500  €€  ααννάά  σσττρρέέµµµµαα  εεττηησσίίωωςς  µµεε  
εεγγγγυυηηττήή  ττοονν  κκ..  ΒΒααρρσσάάµµηη  ΣΣππυυρρίίδδωωνν  ττοουυ  ΑΑθθαανναασσίίοουυ..  
  
22))ΤΤοο  µµεε  ααρριιθθµµ  ΚΚ9988//338888ΓΓ  //  σσττηη  θθέέσσηη  ””ΜΜΑΑΥΥΡΡΟΟΕΕΣΣ””    έέκκτταασσηηςς  2200,,0000  σσττρρεεµµ..  υυππέέρρ  ττοουυ  κκ..  
ΜΜααννώώλληη  ΣΣωωττήήρριιοουυ    ττοουυ  ΧΧρρήήσσττοουυ    ααννττίί  ττοουυ  πποοσσοούύ  ττωωνν  2200,,5500    €€  ααννάά  σσττρρέέµµµµαα  εεττηησσίίωωςς  µµεε  
εεγγγγυυηηττήή  ττοονν  κκ..  ΜΜααννώώλληη  ΧΧρρήήσσττοο      ττοουυ  ΣΣωωττηηρρίίοουυ..  
  
33))ΤΤοο  µµεε  ααρριιθθµµ  ΚΚ9966//338866ΓΓ  σσττηη  θθέέσσηη  ””ΜΜΑΑΥΥΡΡΟΟΕΕΣΣ””    έέκκτταασσηηςς  1199,,0000  σσττρρεεµµ..  υυππέέρρ  ττοουυ  κκ..  
ΜΜπποούύτταα  ∆∆ηηµµήήττρριιοουυ    ττοουυ    ΒΒαασσιιλλεείίοουυ  ααννττίί  ττοουυ  πποοσσοούύ  ττωωνν    2255,,5500  €€  ααννάά  σσττρρέέµµµµαα  εεττηησσίίωωςς  µµεε  
εεγγγγυυηηττήή  ττοονν  κκ..  ΜΜπποούύτταα  ΒΒάάϊϊοο  ττοουυ  ΒΒαασσιιλλεείίοουυ..  
  
44))ΤΤοο  µµεε  ααρριιθθµµ  ΚΚΜΜ8866//555577ΒΒ    σσττηη  θθέέσσηη  ””ΚΚΟΟΡΡΟΟΚΚΥΥΘΘΙΙ””    έέκκτταασσηηςς  2255,,773377  σσττρρεεµµ..  υυππέέρρ  ττοουυ  κκ..  
ΜΜπποούύτταα  ∆∆ηηµµήήττρριιοουυ    ττοουυ    ΒΒαασσιιλλεείίοουυ            ααννττίί  ττοουυ  πποοσσοούύ  ττωωνν    2255,,5500  €€  ααννάά  σσττρρέέµµµµαα  εεττηησσίίωωςς  
µµεε  εεγγγγυυηηττήή  ττοονν  κκ..    ΜΜπποούύτταα  ΒΒάάϊϊοο  ττοουυ  ΒΒαασσιιλλεείίοουυ..  
  
55))ΤΤοο  µµεε  ααρριιθθµµ  ΚΚΜΜ8866//555577ΑΑ  σσττηη  θθέέσσηη  ””ΚΚΟΟΡΡΟΟΚΚΥΥΘΘΙΙ””    έέκκτταασσηηςς  2255,,0000  σσττρρεεµµ..  υυππέέρρ  ττοουυ    κκ..  
ΜΜπποούύτταα    ∆∆ηηµµήήττρριιοουυ    ττοουυ    ΒΒαασσιιλλεείίοουυ          ααννττίί  ττοουυ  πποοσσοούύ  ττωωνν    2255,,5500  €€  ααννάά  σσττρρέέµµµµαα  εεττηησσίίωωςς  
µµεε  εεγγγγυυηηττήή  ττοονν  κκ..    ΜΜπποούύτταα  ΒΒάάϊϊοο  ττοουυ  ΒΒαασσιιλλεείίοουυ..    
  
66))ΤΤοο  µµεε  ααρριιθθµµ  ΚΚ9966//338866∆∆  σσττηη  θθέέσσηη  ””ΜΜΑΑΥΥΡΡΟΟΕΕΣΣ””    έέκκτταασσηηςς    1199,,0000  σσττρρεεµµ..  υυππέέρρ  ττοουυ  κκ..  
ΜΜπποούύτταα  ∆∆ηηµµήήττρριιοουυ    ττοουυ    ΒΒαασσιιλλεείίοουυ    ααννττίί  ττοουυ  πποοσσοούύ  ττωωνν    2255,,5500  €€  ααννάά  σσττρρέέµµµµαα  εεττηησσίίωωςς  µµεε  
εεγγγγυυηηττήή  ττοονν  κκ..  ΜΜπποούύτταα  ΒΒάάϊϊοο  ττοουυ  ΒΒαασσιιλλεείίοουυ  ..  
  
77))ΤΤοο  µµεε  ααρριιθθµµ  ΚΚΜΜ8855//556688ΑΑ  σσττηη  θθέέσσηη  ””ΚΚΟΟΡΡΟΟΚΚΥΥΘΘΙΙ””    έέκκτταασσηηςς    2200,,0000  σσττρρεεµµ..  υυππέέρρ  ττοουυ  κκ  
ΜΜπποούύτταα  ΒΒάάϊϊοουυ  ττοουυ  ΒΒαασσιιλλεείίοουυ  ααννττίί  ττοουυ  πποοσσοούύ  ττωωνν    2255,,5500  €€  ααννάά  σσττρρέέµµµµαα  εεττηησσίίωωςς  µµεε  
εεγγγγυυηηττήή  ττοονν  κκ..  ΜΜπποούύτταα  ∆∆ηηµµήήττρριιοο  ττοουυ  ΒΒαασσιιλλεείίοουυ  ..  
  
88))ΤΤοο  µµεε  ααρριιθθµµ  ΚΚΜΜ8844//558877  σσττηη  θθέέσσηη  ””ΜΜΟΟΣΣΧΧΟΟΙΙΤΤΙΙΕΕΣΣ””    έέκκτταασσηηςς  1177,,335544  σσττρρεεµµ..  υυππέέρρ  ττοουυ    κκ..  
ΜΜπποούύτταα  ΗΗλλίίαα    ττοουυ  ΠΠοολλυυχχρρόόννηη    ααννττίί  ττοουυ  πποοσσοούύ  ττωωνν      2255,,5500  €€  ααννάά  σσττρρέέµµµµαα  εεττηησσίίωωςς  µµεε  
εεγγγγυυηηττήή  ττηηνν  κκ..  ΚΚωωττοούύλλαα  ΘΘεεοοδδώώρραα  ττοουυ  ΠΠααννττεελλήή..  
  
99))ΤΤοο  µµεε  ααρριιθθµµ  ΚΚΜΜ8833//660033  σσττηη  θθέέσσηη  ””ΜΜΟΟΣΣΧΧΟΟΙΙΤΤΙΙΕΕΣΣ””    έέκκτταασσηηςς  88,,550000  σσττρρεεµµ..  υυππέέρρ  ττοουυ    κκ..  
ΚΚωωττοούύλλαα  ΘΘεεόόδδωωρροουυ    ττοουυ  ΠΠααννττεελλήή    ααννττίί  ττοουυ  πποοσσοούύ  ττωωνν    2255,,5500  €€  ααννάά  σσττρρέέµµµµαα  εεττηησσίίωωςς  µµεε  
εεγγγγυυηηττήή  ττοονν  κκ..  ΜΜπποούύτταα  ΗΗλλίίαα  ττοουυ  ΠΠοολλυυχχρρόόννηη  ..  
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1100))ΤΤοο  µµεε  ααρριιθθµµ  ΚΚ9988//338888ΑΑ  σσττηη  θθέέσσηη  ””ΜΜΑΑΥΥΡΡΟΟΕΕΣΣ””    έέκκτταασσηηςς    2200,,0000  σσττρρεεµµ..  υυππέέρρ  ττοουυ    κκ..  
ΜΜααννώώλληη  ΣΣωωττήήρριιοουυ    ττοουυ  ΧΧρρήήσσττοουυ    ααννττίί  ττοουυ  πποοσσοούύ  ττωωνν    2200,,5500  €€  ααννάά  σσττρρέέµµµµαα  εεττηησσίίωωςς  µµεε  
εεγγγγυυηηττήή  ττοονν  κκ..  ΜΜααννώώλληη  ΧΧρρήήσσττοο  ττοουυ  ΣΣωωττηηρρίίοουυ  ..  
  
1111))ΤΤοο  µµεε  ααρριιθθµµ  ΚΚ9988//338888ΒΒ  σσττηη  θθέέσσηη  ””ΜΜΑΑΥΥΡΡΟΟΕΕΣΣ””    έέκκτταασσηηςς    2200,,0000  σσττρρεεµµ..  υυππέέρρ  ττοουυ    κκ..  
ΜΜααννώώλληη  ΣΣωωττήήρριιοουυ    ττοουυ  ΧΧρρήήσσττοουυ      ααννττίί  ττοουυ  πποοσσοούύ  ττωωνν    2200,,5500  €€  ααννάά  σσττρρέέµµµµαα  εεττηησσίίωωςς  µµεε  
εεγγγγυυηηττήή  ττοονν  κκ..  ΜΜααννώώλληη  ΧΧρρήήσσττοο  ττοουυ  ΣΣωωττηηρρίίοουυ    ..  
  
  
ΒΒ))  ΣΣττηηνν  ΤΤοοππιικκήή  ΚΚοοιιννόόττηητταα  ΞΞιιννοοννεερρίίοουυ::  
11))ΤΤοο  µµεε  ααρριιθθµµ  449922//8833  σσττηη  θθέέσσηη  ””ΛΛΑΑΚΚΕΕΣΣ””    έέκκτταασσηηςς  4466,,2255  σσττρρεεµµ..  υυππέέρρ  ττοουυ    κκ..  ΖΖέέρρββαα  
ΚΚωωννσσττααννττίίννοουυ    ττοουυ  ΧΧρρήήσσττοουυ    ααννττίί  ττοουυ  πποοσσοούύ  ττωωνν  2200,,5500    €€  ααννάά  σσττρρέέµµµµαα  εεττηησσίίωωςς  µµεε  
εεγγγγυυηηττήή  ττοονν  κκ..  ΠΠααππααννιικκοολλάάοουυ  ΦΦώώττιιοο    ττοουυ    ΒΒαασσιιλλεείίοουυ..  
  
2)Το µε αριθµ 310/83 στη θέση ”ΛΙΒΑ∆ΑΚΙΑ”  έκτασης 11,50 στρεµ. υπέρ του  κ. 
Μανώλη Σωτήριου  του  Χρήστου αντί του ποσού των 20,50  € ανά στρέµµα ετησίως µε 
εγγυητή τον κ.  Μανώλη Χρήστο του Σωτηρίου . 
  
3)Το µε αριθµ 281/83 στη θέση ”ΛΙΒΑ∆ΑΚΙΑ”  έκτασης  6,00 στρεµ. υπέρ του  κ. 
Παπανικολάου Φώτιου του Βασιλείου  αντί του ποσού των 20,50  € ανά στρέµµα ετησίως 
µε εγγυητή τον κ. Ζέρβα Κωνσταντίνο του Χρήστου. 
  
4)Το µε αριθµ 438/83 στη θέση ”ΙΣΙΩΜΑΤΑ”  έκτασης 8,474 στρεµ. υπέρ του κ. 
Παπανικολάου Φώτιου του Βασιλείου  αντί του ποσού των  20,50 € ανά στρέµµα ετησίως 
µε εγγυητή τον κ. Ζέρβα Κωνσταντίνο του Χρήστου . 
  
5)Το µε αριθµ 62/83 στη θέση ”ΒΙΓΛΕΣ”  έκτασης 4,25 στρεµ. υπέρ του  κ. 
Παπανικολάου Φώτιου του Βασιλείου  αντί του ποσού των 20,50  € ανά στρέµµα ετησίως 
µε εγγυητή τον κ.  Ζέρβα Κωνσταντίνο του Χρήστου . 
  
  
2. Την έγκριση του πρακτικού φανερής πλειοδοτικής δηµοπρασίας που διεξήχθη στις 
14/11/2013  για την εκµίσθωση  των  παρακάτω αγροτεµαχίων:  
 
 Στην Τοπική Κοινότητα Μητρόπολης: 
11))ΤΤοο  µµεε  ααρριιθθµµ  ΚΚ9999//4400  σσττηη  θθέέσσηη  ””ΜΜΑΑΥΥΡΡΟΟΕΕΣΣ””    έέκκτταασσηηςς  22,,55  σσττρρεεµµ..  υυππέέρρ  ττοουυ    κκ..  ΜΜααννώώλληη  
ΣΣωωττήήρριιοουυ  ττοουυ  ΧΧρρήήσσττοουυ      ααννττίί  ττοουυ  πποοσσοούύ  ττωωνν    88,,5500  €€  ααννάά  σσττρρέέµµµµαα  εεττηησσίίωωςς  µµεε  εεγγγγυυηηττήή  ττοονν  
κκ..  ΒΒαασσιιλλάάκκοο  ΣΣωωττήήρριιοο  ττοουυ  ΠΠααννττεελλήή..  
  
2)Το µε αριθµ Κ98/388∆  στη θέση ”ΜΑΥΡΟΕΣ”  έκτασης 23,322 στρεµ.υπέρ του κ. 
Μανώλη Σωτήριου του Χρήστου   αντί του ποσού των  20,50 € ανά στρέµµα ετησίως µε 
εγγυητή τον κ. Βασιλάκο Σωτήριο του Παντελή. 
  
3)Το µε αριθµ Κ88/531 στη θέση ”ΚΟΡΟΚΥΘΙ”  έκτασης 4,582 στρεµ. υπέρ της κ. 
Ζωγράφου Ιωάννα του Θεοδώρου  αντί του ποσού των  8,50 € ανά στρέµµα ετησίως µε 
εγγυητή τον κ. Ζωγράφο Παναγιώτη του Θεοδώρου. 
  
  
 Για τα παρακάτω αγροτεµάχια :  
--ΤΤοο  µµεε  ααρριιθθµµ  ΛΛ77//118811ΑΑ  σσττηη  θθέέσσηη      ””ΠΠΛΛΑΑΤΤΑΑΝΝΑΑΚΚΙΙΑΑ””    έέκκτταασσηηςς  11,,00    σσττρρεεµµ  
--ΤΤοο  µµεε  ααρριιθθµµ  ΛΛ77//118811ΒΒ  σσττηη  θθέέσσηη      ””ΠΠΛΛΑΑΤΤΑΑΝΝΑΑΚΚΙΙΑΑ””    έέκκτταασσηηςς  11,,00    σσττρρεεµµ  
--ΤΤοο  µµεε  ααρριιθθµµ  ΚΚ9977//338877∆∆  σσττηη  θθέέσσηη  ””ΜΜΑΑΥΥΡΡΟΟΕΕΣΣ””                  έέκκτταασσηηςς  1166,,774499  σσττρρεεµµ  
--ΤΤοο  µµεε  ααρριιθθµµ  ΚΚ110000//441100  σσττηη  θθέέσσηη  ””ΜΜΑΑΥΥΡΡΟΟΕΕΣΣ””                έέκκτταασσηηςς    44,,225500  σσττρρεεµµ  
--ΤΤοο  µµεε  ααρριιθθµµ  ΚΚ9977//338877ΓΓ  σσττηη  θθέέσσηη  ””ΜΜΑΑΥΥΡΡΟΟΕΕΣΣ””                  έέκκτταασσηηςς  2200,,0000    σσττρρεεµµ  
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--ΤΤοο  µµεε  ααρριιθθµµ  ΛΛ11//4400  σσττηη  θθέέσσηη              ””ΓΓΕΕΦΦΥΥΡΡΑΑΚΚΙΙΑΑ””        έέκκτταασσηηςς    22,,771199  σσττρρεεµµ  
--ΤΤοο  µµεε  ααρριιθθµµ  ΛΛ11//4433    σσττηη  θθέέσσηη          ””ΚΚΑΑΡΡΑΑΛΛΙΙΜΜΠΠΑΑ””        έέκκτταασσηηςς  22,,5555    σσττρρεεµµ  
--ΤΤοο  µµεε  ααρριιθθµµ  ΛΛ44//114400  σσττηη  θθέέσσηη        ””ΤΤΡΡΟΟΧΧΑΑΛΛΟΟΣΣ””          έέκκτταασσηηςς    44,,662244    σσττρρεεµµ  
δδεενν  εεµµφφααννίίσσττηηκκεε  κκααννέέννααςς  εεννδδιιααφφεερρόόµµεεννοοςς    γγιιαα  νναα  ππλλεειιοοδδοοττήήσσεειι  κκααιι  ηη  δδηηµµοοππρραασσίίαα  ααππέέββηη    
  
  
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήρε µέρος  ο  κ. 
Γιοβάνης λόγω αποχώρησής του από τη συνεδρίαση 
 

 Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό  
540/2013 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΝΤΟΥΡΛΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

 

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

 
 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 
 
 


