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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  16η του µηνός Σεπτεµβρίου 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’ αριθµ.400/2014 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που 
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 12-9-2014. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
400/2014  

  

  

   
Απόσπασµα από το υπ’ αριθ. 

27/12-9-2014 
Πρακτικό Συνεδρίασης της 

Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας 
 

 
  

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε             
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                                                            
 

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
 
 

  Αριθµ. Πρωτ.: 22637/16-9-2014  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ 
 
 

ΘΕΜΑ 
Μείωση του κατώτατου ορίου πρώτης προσφοράς για τη διεξαγωγή δηµοπρασίας 

για την εκµίσθωση του υπ΄αριθµ. Ι-5 καταστήµατος της ∆ηµοτικής Αγοράς. 
 

Στην Καρδίτσα σήµερα την 12η του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή  

και ώρα 10.00' π.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 21895/8-9-2014 

έγγραφη πρόσκληση της 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) Μπακαλάκου Σωτηρία, Πρόεδρος  κανείς 

2) Γαλανόπουλος Κων/νος, Τακτικό Μέλος   

3) Κολοκύθα Άλκηστις, Τακτικό Μέλος   

4) Τάντος Μιχαήλ, Τακτικό Μέλος   

5) Τίκας Τριαντάφυλλος, Τακτικό Μέλος   

6) Ψηµµένος Κων/νος, Τακτικό Μέλος   

7) Βαρελάς Βάιος, Τακτικό Μέλος   

8) Κρανιάς Βασίλειος, Τακτικό Μέλος   

9) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος   

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

παρόντες ήταν οι 9, 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 µείωση του κατώτατου ορίου 
πρώτης προσφοράς για τη διεξαγωγή δηµοπρασίας για την εκµίσθωση του υπ΄αριθµ. Ι-5 
καταστήµατος της ∆ηµοτικής Αγοράς και αφού έλαβε υπόψη: 
 
1.Την εισήγηση του κ. Αναστασίου Καρρά Αναπληρωτή Προϊσταµένου ∆ηµοτικών 
Προσόδων του ∆ήµου Καρδίτσας   η οποία έχει ως εξής:    
  “Σύµφωνα µε την 623/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καρδίτσας (έλεγχος 
νοµιµότητας µε την αριθ.Πρωτ.:3187/253662/31-12-13, απόφαση της Γ.Γ. της 
Α.∆.Θ.&Στ.Ε.), αποφασίστηκε η λύση της µίσθωσης του Ι-5 του δηµοτικού καταστήµατος 
της ∆ηµοτικής Αγοράς, πριν τη λήξη του συµφωνηµένου χρόνου µίσθωσης, οπότε και σε 
εφαρµογή του άρθρου 17 παρ. 2, των όρων της µίσθωσης που είχαν καθορισθεί µε την 
53/1998, απόφαση της δηµαρχιακής Επιτροπής του τότε δήµου Καρδίτσας, αποφασίστηκε 
επίσης και η διενέργεια αναπλειστηριασµού εις βάρος του µισθωτή, Γερούκη ∆ηµοσθένη 
του Φωτίου και του εγγυητή του Βασιλείου Βασίλειο του Ιωάννη, οι οποίοι και καθίστανται 
υπόχρεοι στην καταβολή του µηνιαίου µισθώµατος σε περίπτωση άγονου αποτελέσµατος 
από τον αναπλειστηριασµό,  έως τη λήξη της σύµβασης µίσθωσης, την 31/7/2016.      
   Με τη ίδια απόφαση, ορίσθηκε η διεξαγωγή δηµοπρασίας –αναπλειστηριασµός  µε 
κατώτερο όριο πρώτης προσφοράς το ποσό των #2068,75# €, που αντιστοιχούσε στο 
διαµορφωθέν µηνιαίο µίσθωµα, κατόπιν των νοµίµων αναπροσαρµογών του µισθωτικού 
έτους. Ακολούθησε   η αρ. Πρωτ: 1757/23-1-14 σχετική διακήρυξη του ∆ηµάρχου και 
διεξήχθησαν δύο άγονες δηµοπρασίες, η πρώτη στις 7/2 και µία επαναληπτική, στις 
14/2/2014. 
    Με την 445/14 Α∆Σ , αποφασίστηκε η µείωση του κατώτατου ορίου πρώτης προσφοράς 
µηνιαίου µισθώµατος από τα #2068,75# € στα #500,00# €. 
   Εισηγούµαστε στο σώµα, προκειµένου να τεθεί εκ νέου το δηµοτικό κατάστηµα σε 
πλειοδοτική δηµοπρασία, να µειωθεί το κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς από τα 
#2.068,75# € το µήνα στα # 500,00 # € το µήνα, πλέον του τέλους χαρτοσήµου, ώστε να 
αυξηθεί ο αριθµός των ενδιαφεροµένων –δεδοµένου  της υφιστάµενης οικονοµικής κρίσης 
που έχει επηρεάσει αρνητικά την αγορά.” 
 

2.Την αριθµ.623/13 απόφαση, του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καρδίτσας, περί λύσης 
υφιστάµενης µίσθωσης και τη διεξαγωγή αναπλειστηριασµού εις βάρους του πρώην 
µισθωτή, Γερούκη ∆ηµοσθένη. 

 
3.Την αριθµ. 53/1998 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής του πρώην δήµου Καρδίτσας, 
µε τους όρους της εν λόγω µίσθωσης . 

 
4.Το συµφωνητικό µίσθωσης µεταξύ του  ∆ήµου Καρδίτσας και του κ. Γερούκη ∆ηµοσθένη 
του Φωτίου, διάρκειας από 1/8/2010για το ανωτέρω δηµοτικό ακίνητο του θέµατος, λήξης 
στις 31/07/2016. 
 
5.Τα πρακτικά δύο άγονων δηµοπρασιών που έλαβαν χώρα στις 7/2 και στις 14/2/2014. 
   
6.Την αριθµ. 445/2014 απόφαση του ∆Σ Καρδίτσας περί µείωσης του κατώτατου ορίου 
πρώτης προσφοράς µισθώµατος, για το Ι-5 δηµοτικό κατάστηµα. 

 
7.Την πρόταση της κ. προέδρου για  µείωση του κατώτατου ορίου πρώτης προσφοράς για 
τη διεξαγωγή δηµοπρασίας για την εκµίσθωση του υπ΄αριθµ. Ι-5 καταστήµατος της 
∆ηµοτικής Αγοράς,  σύµφωνα και µε την 445/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
8.Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006, τις διατάξεις του Π.∆. 
270/81 καθώς και το υπ' αριθµ. πρωτ. 16877/17-6-2013 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 
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9.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής. 
 

  
Αποφάσισε οµόφωνα 

 
    Την µείωση του κατώτατου ορίου πρώτης προσφοράς για τη διεξαγωγή δηµοπρασίας για 
την εκµίσθωση του υπ΄αριθµ. Ι-5 καταστήµατος της ∆ηµοτικής Αγοράς, από  2.068,75 € 
το µήνα στα 500,00 € το µήνα, πλέον του τέλους χαρτοσήµου,  σύµφωνα και µε την 
αριθµ. 445/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και την εισήγηση της υπηρεσίας  

 
  Κατά τα άλλα να ισχύουν όροι της αριθµ. 53/1998 απόφασης της ∆ηµαρχιακής 
Επιτροπής του πρώην δήµου Καρδίτσας, µε τους όρους της εν λόγω µίσθωσης. 

 
        
  

 Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό  
400/2014 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

  
 

Καρδίτσα ........... 
Πιστό Αντίγραφο 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
                                                 ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ  


