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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 5η 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. 543/2013 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 
543/2013  

  

 

  
Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 

34/26-11-2013 
Πρακτικό Συνεδριάσεως της 

Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας 
 

 

  Αριθ. Πρωτ.: 32917/05-12-2013 

 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 στην Τ.Κ 

Αρτεσιανού. 
 

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 στην Τ.Κ Αρτεσιανού 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:  
11))σσττηη  θθέέσσηη  ””ΜΜΠΠΑΑΝΝΑΑ””    έέκκτταασσηηςς  3344,,662255  σσττρρεεµµ..  µµεε  ττοο  πποοσσόό  ττωωνν  3355  εευυρρώώ  ααννάά  σσττρρέέµµµµαα..  
22))σσττηη  θθέέσσηη  ””ΤΤΟΟΠΠΑΑΝΝΙΙ””      έέκκτταασσηηςς  99,,335500  σσττρρεεµµ..  µµεε  ττοο  πποοσσόό  ττωωνν  3355  εευυρρώώ  ααννάά  σσττρρέέµµµµαα..  
33))σσττηη  θθέέσσηη  ””ΠΠΕΕΤΤΣΣΕΕΣΣ””        έέκκτταασσηηςς    4466,,5500  σσττρρεεµµ..      µµεε  ττοο  πποοσσόό  ττωωνν  2200  εευυρρώώ  ααννάά  σσττρρέέµµµµαα..  
  
Τα  παραπάνω αγροτεµάχια σύµφωνα µε την  αριθ. 23/2013 οµόφωνη απόφαση της 
Τοπικής Κοινότητας Αρτεσιανού  δεν είναι απαραίτητα για τις ανάγκες της κτηνοτροφίας. 
  
2. Την µε αριθ.473/2013 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 5/11/2013, στο δηµοτικό κατάστηµα Καρδίτσας, ηµέρα Τρίτη 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.: 29246/25-10-13,  για την 
εκµίσθωση  3 αγροτεµαχίων των Τ.Κ. Αρτεσιανού. Και για τα 3 προς εκµίσθωση 
αγροτεµάχια η δηµοπρασία απέβη άγονη. 
       Ακολούθησε 1η επαναληπτική δηµοπρασία στις 12/11/2013 κατόπιν της σχετικής 
περιληπτικής διακήρυξης του ∆ηµάρχου µε αριθµό πρωτ.: 30206/5-11-2013 για τα 3 
αγροτεµάχια και απέβη και αυτή άγονη. 
       Στις 19-11-2013, ακολούθησε 2η επαναληπτική δηµοπρασία, κατόπιν της σχετικής 
περιληπτικής διακήρυξης του ∆ηµάρχου µε αριθµό πρωτ.: 30857/12-11-13 για τα 3 
αγροτεµάχια, από την οποία για το ένα εκ των τριών απέβη γόνιµη και για τα δύο απέβη 
άγονη. 
   Το σώµα να προβεί στην έγκριση ή µη των πρακτικών της δηµοπρασίας: 
  
4. Το από 19/11/2013 πρακτικό φανερής πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την εκµίσθωση 
των  παρακάτω αγροτεµαχίων:  
11))ΤΤοο  µµεε  ααρριιθθµµ  331144//ΑΑνν..6688  σσττηη  θθέέσσηη  ””ΜΜΠΠΑΑΝΝΑΑ””    έέκκτταασσηηςς  3344,,662255  σσττρρεεµµ..  κκααττάά  ττηηνν  οοπποοίίαα      
δδεενν  εεµµφφααννίίσσττηηκκεε  κκααννέέννααςς  εεννδδιιααφφεερρόόµµεεννοοςς    γγιιαα  νναα  ππλλεειιοοδδοοττήήσσεειι  κκααιι  ηη  δδηηµµοοππρραασσίίαα  ααππέέββηη  
άάγγοοννηη..    
  

22))ΤΤοο  µµεε  ααρριιθθµµ  5533//ΑΑνν..8866    σσττηη  θθέέσσηη  ””ΤΤΟΟΠΠΑΑΝΝΙΙ””      έέκκτταασσηηςς  99,,335500  σσττρρεεµµ..  κκααττάά  ττηηνν  οοπποοίίαα    
δδεενν  εεµµφφααννίίσσττηηκκεε  κκααννέέννααςς  εεννδδιιααφφεερρόόµµεεννοοςς    γγιιαα  νναα  ππλλεειιοοδδοοττήήσσεειι  κκααιι  ηη  δδηηµµοοππρραασσίίαα  ααππέέββηη  
άάγγοοννηη..    
    
33))ΤΤοο  µµεε  ααρριιθθµµ  773377//ΑΑνν..8866  σσττηη  θθέέσσηη  ””ΠΠΕΕΤΤΣΣΕΕΣΣ””      έέκκτταασσηηςς    4466,,5500  σσττρρεεµµ..  κκααττάά  ττηηνν  οοπποοίίαα    
ααννααδδεείίχχθθηηκκεε    ππλλεειιοοδδόόττηηςς  οο  κκ..  ΚΚοουυµµπποούύρρααςς  ΠΠέέττρροοςς  ττοουυ  ΚΚωωννσσττααννττίίννοουυ  ααννττίί  ττοουυ  πποοσσοούύ  ττωωνν    
2200,,5500  €€  ααννάά  σσττρρέέµµµµαα  εεττηησσίίωωςς  µµεε  εεγγγγυυήήττρριιαα  ττηηνν  κκ..  ΚΚοουυµµπποούύρραα  ΕΕυυααγγγγεελλίίαα  ττοουυ  
ΚΚωωννσσττααννττίίννοουυ..  
    
5. Τις διατάξεις του  άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
 
6.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής 

                                     

                                             Αποφάσισε οµόφωνα 
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  Την έγκριση του πρακτικού φανερής πλειοδοτικής δηµοπρασίας που διεξήχθη στις 
19/11/2013  για την εκµίσθωση  των  παρακάτω αγροτεµαχίων:  
 

11))  ΤΤοο  µµεε  ααρριιθθµµ  331144//ΑΑνν..6688  σσττηη  θθέέσσηη  ””ΜΜΠΠΑΑΝΝΑΑ””    έέκκτταασσηηςς  3344,,662255  σσττρρεεµµ..  κκααττάά  ττηηνν  οοπποοίίαα      
δδεενν  εεµµφφααννίίσσττηηκκεε  κκααννέέννααςς  εεννδδιιααφφεερρόόµµεεννοοςς    γγιιαα  νναα  ππλλεειιοοδδοοττήήσσεειι  κκααιι  ηη  δδηηµµοοππρραασσίίαα  ααππέέββηη  
άάγγοοννηη..    
  
22))  ΤΤοο  µµεε  ααρριιθθµµ  5533//ΑΑνν..8866    σσττηη  θθέέσσηη  ””ΤΤΟΟΠΠΑΑΝΝΙΙ””      έέκκτταασσηηςς  99,,335500  σσττρρεεµµ..  κκααττάά  ττηηνν  οοπποοίίαα    
δδεενν  εεµµφφααννίίσσττηηκκεε  κκααννέέννααςς  εεννδδιιααφφεερρόόµµεεννοοςς    γγιιαα  νναα  ππλλεειιοοδδοοττήήσσεειι  κκααιι  ηη  δδηηµµοοππρραασσίίαα  ααππέέββηη  
άάγγοοννηη..    
  
33))  ΤΤοο  µµεε  ααρριιθθµµ  773377//ΑΑνν..8866  σσττηη  θθέέσσηη  ””ΠΠΕΕΤΤΣΣΕΕΣΣ””      έέκκτταασσηηςς    4466,,5500  σσττρρεεµµ..  υυππέέρρ  ττοουυ    κκ..  
ΚΚοουυµµπποούύρραα  ΠΠέέττρροουυ  ττοουυ  ΚΚωωννσσττααννττίίννοουυ  ααννττίί  ττοουυ  πποοσσοούύ  ττωωνν    2200,,5500  €€  ααννάά  σσττρρέέµµµµαα  εεττηησσίίωωςς  
µµεε  εεγγγγυυήήττρριιαα  ττηηνν  κκ..  ΚΚοουυµµπποούύρραα  ΕΕυυααγγγγεελλίίαα  ττοουυ  ΚΚωωννσσττααννττίίννοουυ..  
  
  
 
  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  
543/2013 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΝΤΟΥΡΛΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

 

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

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 
 
 


