
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α:ΒΙΗ∆ΩΕΗ-Λ9Κ 

 

 

 
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 Απριλίου του έτους 2014 
και ώρα 10:00, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος 
∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο 
µέρος  του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’αριθ. 
169/2014 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε 
στη συνεδρίαση αυτής στις 8-4-2014. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
169/2014  

  

  

   
Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 

11/8-4-2014 
Πρακτικό Συνεδρίασης της 

Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας 
 

 
  

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                    
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                                                                
 

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
 
 

Αριθ. Πρωτ. 9954/10-4-2014    ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 
 

ΘΕΜΑ 
     Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την εκµίσθωση του ∆ηµοτικού Ξενώνα 
Μητρόπολης. 

 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 8η του µηνός Απριλίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα 

09:00 π.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 9294/4-4-2014 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.  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Παπαγεωργίου Σταύρος, Πρόεδρος  1) Αναστασίου Απόστολος, Τακτικό µέλος 

2) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος  2) Καραγιάννης  Νικόλαος, Τακτικό Μέλος 

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

4) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος  4) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος 

5) Γιοβάνης Γεώργιος, Αναπλ. Μέλος  5) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος 

  Αν και κλήθηκαν νόµιµα 

       Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών,  

παρόντες ήταν οι 5, 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. 

                                                 



 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α:ΒΙΗ∆ΩΕΗ-Λ9Κ 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση σχετικά µε έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για 
την εκµίσθωση του ∆ηµοτικού Ξενώνα Μητρόπολης και αφού έλαβε υπόψη: 
 
1. Την αριθ. 68/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καρδίτσας  περί εκµίσθωσης του 
δηµοτικού ακινήτου µε την επωνυµία «∆ηµοτικός Ξενώνας Μητρόπολης». 
 

2. Την αριθ.65/2013 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής, µε την οποία καθορίστηκαν οι 
όροι εκµίσθωσης του Ξενώνα Μητρόπολης. 
 

3. Τα πρακτικά δύο άγονων δηµοπρασιών που πραγµατοποιήθηκαν στις 18/4   και στις 25/4  
του 2013. 
 
4. Την αριθ. 331/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία αποφασίστηκε η 
µείωση του κατώτατου ορίου πρώτης προσφοράς για την εκµίσθωση του εν λόγω δηµοτικού 
ακινήτου . 
 
5. Την αριθ. 338/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Καρδίτσας για την  εφαρµογή 
της 331/2013 Α∆Σ, µε την οποία επανακαθορίστηκαν οι όροι εκµίσθωσης του ∆ηµοτικού 
Ξενώνα Μητρόπολης. 
 
6. Τα πρακτικά των 2 άγονων δηµοπρασιών που διεξήχθησαν στις 20/9  και  27/9 του 
2013. 
 

7. Την αριθ. 656/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία αποφασίστηκε η 
εκµίσθωση του ∆ηµοτικού Ξενώνα Μητρόπολης, µε πλειοδοτική δηµοπρασία σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 192 παρ. 8 Ν. 3463/2006.  
 

8. Την αριθ. 708/13 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σχετικά µε τον καθορισµό των 
όρων και η οποία τροποποιήθηκε σε συνέχεια µε την 78/2014 απόφαση του ίδιου οργάνου. 
 

9. Την αριθ. 85/2014 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής µε την οποία 
επανακαθορίστηκαν  οι ειδικότεροι όροι της εκµίσθωσης του εν λόγω δηµοτικού ακινήτου, 
σύµφωνα µε το άρθρο 192 παρ. 8 του ν. 3463/06. 
 
10. Την εισήγηση  του Τµήµατος Εσόδων  του ∆ήµου Καρδίτσας, η οποία έχει ως εξής: 
  “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 ∆ηµοτικού Ξενώνα Μητρόπολης 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 – αριθµ. 65/13 ΑΟΕ- και στην οποία επίσης δεν 
εµφανίστηκε κανένας να πλειοδοτήσει. 
  Στις 17/6/2013 η Τοπική Κοινότητα Μητρόπολης έλαβε την αριθµ.:5/13 απόφαση-
γνωµοδότηση, για µείωση του κατώτατου ορίου προσφοράς για την εκµίσθωση του εν λόγω 
ακινήτου το ανώτερο  στα #2.500#€, (µηνιαίο µίσθωµα). 
   Έπειτα λήφθηκε η 331/13 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, για µείωση του 
κατώτατου ορίου πρώτης προσφοράς στα #2,500#€, από τα #9.613,84#(µηνιαίο 
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κατώτερο µίσθωµα)  και στη συνέχεια αυτής λήφθηκε η 338/2013 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής, περί επανακαθορισµού των όρων εκµίσθωσης του µισθίου. 
    Στις 4/9/2013 διακηρύχθηκε η δηµοπρασία σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆ 270/81, του 
εν λόγω ακινήτου για τις 20/9/13 και η οποία απέβη άγονη. Τέλος στις 27/9/13, 
πραγµατοποιήθηκε και η επαναληπτική δηµοπρασία και η οποία απέβη επίσης άγονη .  
  Στη συνέχεια λήφθηκε η 656/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία 
αποφασίστηκε η εκµίσθωση του ∆ηµοτικού Ξενώνα Μητρόπολης, µε πλειοδοτική 
δηµοπρασία σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 192 παρ. 8 Ν. 3463/2006.  
  Έπειτα λήφθηκε η 708/13 Α∆Σ σχετικά µε τον καθορισµό των όρων και η οποία 
τροποποιήθηκε σε συνέχεια µε την 78/2014 απόφαση του ίδιου οργάνου. 
 Τέλος λήφθηκε η 85/2014 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής µε την οποία 
επανακαθορίστηκαν  οι ειδικότεροι όροι της εκµίσθωσης του εν λόγω δηµοτικού ακινήτου, 
σύµφωνα µε το άρθρο 192 παρ. 8 του ν. 3463/06. 
   Με σχετική διακήρυξή του, µε αριθ. πρωτ.: 7449-14/3/2014, ο ∆ήµαρχος Καρδίτσας 
όρισε τη διεξαγωγή φανερής, πλειοδοτικής και προφορικής δηµοπρασίας για την εκµίσθωση 
του ∆ηµοτικού Ξενώνα Μητρόπολης, την 28η Μαρτίου του 2014 .  
   Εντός της ορισµένης ώρας της δηµοπρασίας εµφανίστηκε ένας και µοναδικός πλειοδότης ο 
κ. Κροµµύδας Αντώνιος του Θωµά, νόµιµος εκπρόσωπος της Εταιρείας Περιορισµένης 
Ευθύνης µε την επωνυµία «ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΡΟΜΜΥ∆ΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» µε διακριτικό τίτλο «ΠΑΝ∆ΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ». Σχετικό 
ΦΕΚ: το αριθ. φύλλου 1009-14/8/2009, µε το καταστατικό της σύστασης της ανωτέρω ΕΠΕ, 
διάρκειας 30 ετών, κεφάλαιο #600.000,00€#, µε  διαχειριστή και µοναδικό εταίρο τον ίδιο. 
   Ο ανωτέρω πλειοδότης κατέθεσε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως προβλέπονταν 
στο άρθρο 3 της αριθ.: 85/2014 Α.Ο.Ε.. 
   Παρακαλούµε το σώµα της ΟΕ του δήµου Καρδίτσας να προβεί στην έγκριση ή µη των 
πρακτικών της δηµοπρασίας”. 
 
11.Tην υπ’ αριθ. πρωτ. 7449/14-03-2014 περίληψη διακήρυξης εκµίσθωσης ακινήτου. 
 
12. Το από 28/3/2014 πρακτικό φανερής πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την εκµίσθωση του 
∆ηµοτικού Ξενώνα Μητρόπολης  από το  οποίο προκύπτει ότι πλειοδότης αναδείχθηκε ο κ. 
Κροµµύδας Αντώνιος του Θωµά, νόµιµος εκπρόσωπος της Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης 
µε την επωνυµία «ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΡΟΜΜΥ∆ΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ» µε διακριτικό τίτλο «ΠΑΝ∆ΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» (µοναδικός 
ενδιαφερόµενος) αντί του ποσού 1.100,00 €/µήνα µε εγγυητή τον Ζέρβα Χαράλαµπο  του 
Απόστολου. 
 
13. Τις διατάξεις του  άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
 
14.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής 

                                     

                                              Αποφάσισε οµόφωνα 

 
   Την έγκριση του πρακτικού φανερής πλειοδοτικής δηµοπρασίας που διεξήχθη στις 
28/3/2014  για την εκµίσθωση του δηµοτικού ακινήτου µε την επωνυµία “∆ηµοτικός 
Ξενώνας Μητρόπολης”, αποτελούµενο από υπόγειο, ισόγειο και ένα όροφο, συνολικού 
εµβαδού 1.534,82 τ.µ και του περιβάλλοντα χώρου του έκτασης 23.187,50 τ.µ που 
βρίσκεται στην Τ.Κ Μητρόπολης της ∆ηµοτικής Ενότητας Μητρόπολης στη θέση “Ράχες”  µε 
τα παραρτήµατα και παρακολουθήµατά του, καθώς και τον εξοπλισµό του,  από το  οποίο 
προκύπτει ότι πλειοδότης αναδείχθηκε ο κ. Κροµµύδας Αντώνιος του Θωµά, νόµιµος 
εκπρόσωπος της Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης µε την επωνυµία «ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
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ΚΡΟΜΜΥ∆ΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» µε διακριτικό τίτλο 
«ΠΑΝ∆ΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» (µοναδικός ενδιαφερόµενος) αντί του ποσού 1.100,00 
€/µήνα µε εγγυητή τον Ζέρβα Χαράλαµπο  του Απόστολου. 
  

 

 Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό  
169/2014 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

 

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

 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 


