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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 14η του µήνα Νοεµβρίου του έτους 2014 
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’ αριθµ. 571/2014 
απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 13-11-2014. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από την 
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 571 

  

Απόσπασµα από το υπ’ αριθ. 
21/13-11-2014 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

         Αρ. Πρωτ.: 28038/18-11-2014   
        

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ 

                                                          ΘΕΜΑ 

         Λύση σύµβασης µίσθωσης του υπ΄ αριθµ. Ι-3 καταστήµατος της ∆ηµοτικής 
                Αγοράς και διαγραφή µισθωµάτων (Γούσιου Γεωργία).   
 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 13η του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη και 

ώρα 18.00', στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 26927/6-11-2014 έγγραφη 

πρόσκληση του 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) Αντωνίου Ελένη  17) Σβάρνας Ιωάννης               Μαρκινός Αθανάσιος 

2) Αντωνίου Σωτήριος  18) Τάντος Μιχαήλ        

3) Αραµπατζής ∆ηµήτριος  19) Τίκας Τριαντάφυλλος          Αν και κλήθηκε νόµιµα 

4) Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος  20) Ψηµµένος Κωνσταντίνος         

5) Γεννάδιος Ιωάννης  21) Παπαλός Κωνσταντίνος  

6) Γιαννέλος Κλεοµένης  22) Γούλας Σωτήριος  

7) Γούλας Γεώργιος  23) Παπαγεωργίου Σταύρος   

8) ∆ιαµαντή Ευαγγελία  24) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος  

9) Καπράνας Απόστολος  25) Τσιούκης Λάµπρος  

10) Κολοκύθα Άλκηστις  26) Βαρελάς Βάιος  

11) Κουρκούνας Βασίλειος  27) Αµπαντζή Μαρία  

12) Λέκκας Αλέξανδρος  28) Λάππας Σπυρίδων  

13) Μαντζιάρας Παναγιώτης  29) Λέµµας Ευάγγελος  

14) Μπακαλάκου Σωτηρία  30) Χατζής Ηλίας  

15) Ντελής Ιωάννης  31) Κρανιάς Βασίλειος  

16) Ξυλοµένος Κωνσταντίνος  32) Σχορετσανίτης Ηλίας  
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33 

µελών, παρόντες ήταν 32), 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, 

παρόντος του ∆ηµάρχου Καρδίτσας κ. Φώτη Αλεξάκου.  

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

 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε “Λύση 
σύµβασης µίσθωσης του υπ΄ αριθµ. Ι-3 καταστήµατος της ∆ηµοτικής Αγοράς (Γούσιου 
Γεωργία) και αφού έλαβε υπόψη: 
 
1. Την αριθµ. Πρωτ. 19294/31-7-2014 αίτηση- εισερχόµενο έγγραφο,της µισθώτριας 
Γεωργίας Γούσιου του ∆ηµητρίου. 
 
2. Την αριθµ.63/1997 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής του πρώην ∆ήµου Καρδίτσας, 
σχετικά µε τους όρους µίσθωσης του καταστήµατος Ι-3 που βρίσκεται στη ∆ηµοτική 
Αγορά Καρδίτσας. 
 
3. Την αριθµ.354/21-10-2014 απόφαση σχετικής γνωµοδότησης της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Καρδίτσας. 
 
4. Το συµφωνητικό µίσθωσης µεταξύ του ∆ήµου Καρδίτσας και της αιτούσας διάρκειας από 
1-8-2010 έως 31-07/2022 (νόµιµη 12ετή παράταση). 
 
5. Την από 29-7-2014 βεβαίωση διακοπής εργασιών φυσικού προσώπου από τη ∆ΟΥ 
Καρδίτσας της κ. Γεωργίας Γούσιου του ∆ηµητρίου µε ηµεροµηνία διακοπής 28/7/2014. 
 
6. Αντίγραφο της αριθµ.πρωτ.1057458-30/7/2014 αίτηση της ενδιαφερόµενης στον ΟΑΕΕ 
για την απονοµή σύνταξης γήρατος. 
 
7. Το γεγονός ότι η αιτούσα παρέδωσε τα κλειδιά του καταστήµατος στο αρµόδιο τµήµα του 
δήµου- µε αποδεικτικό παραλαβής σε εφαρµογή του άρθρου 13 της 63/1997 Α∆Ε. 
 
8. Η σχετική εντολή διακοπής της παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος,προς την εταιρεία- 
πάροχο ∆ΕΗ Α.Ε. Από 31-7-2014. 
 
9. Την εισήγηση του αναπληρωτή Προϊσταµένου δηµοτικών προσόδων κ. Καρρά η οποία 
έχει ως εξής: 
 
Η κυρία Γούσιου Γεωργία του ∆ηµητρίου, µισθώνει το δηµοτικό κατάστηµα Ι-3 στη 
∆ηµοτική Αγορά Καρδίτσας, από 1/8/2010 έως 31/07/2022. Η σύµβασή της αφορά 12/ετη 
παράταση µίσθωσης, που οι όροι της περιλαµβάνονται στην µε αριθµό 63/1997, απόφαση 
της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής, του πρώην δήµου Καρδίτσας. 
Με την αίτησή της, η µισθώτρια από 31/7/14 αιτείται τη λύση της µίσθωσης λόγω 
συνταξιοδότησης. 
 
Σχετικά προσκόµισε µε την αίτησή της: 
- την από 29/7/2014, βεβαίωση διακοπής εργασιών φυσικού προσώπου από τη ∆.Ο.Υ. 
Καρδίτσας, µε ηµεροµηνία διακοπής 28/7/2014, 
 
-αντίγραφο της αρ.πρωτ.:1057458-30/7/2014, αίτηση της ενδιαφερόµενης στον Ο.Α.Ε.Ε. 
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για τη απονοµή σύνταξης γήρατος, καθώς και 
- αντίγραφο σχετικής εντολής διακοπής της παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, προς στην 
εταιρεία-πάροχο ∆ΕΗ Α.Ε., από 31/7/2014.Οι λόγοι για τους οποίους αιτείται η κύρια 
Γούσιου τη λύση της µίσθωσης, δεν αντιβαίνουν 
µε κάποιο όρο της µε αριθµό 63/1997, απόφασης της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής Καρδίτσας, µε 
την οποία καθορίστηκαν ειδικότερα οι όροι της συγκεκριµένης µίσθωσης . 
 
Επίσης, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, επιτρέπεται η λύση εµπορικής µίσθωσης 
ύπαρξης αποχρώντος λόγου- εγγράφου βεβαίας χρονολογίας-, πριν τη λήξη του 
συµφωνηθέντος χρόνου µίσθωσης. 
 
Νοµολογία: 
-άρθρο 5 παρ.1 του Π.∆. 34/1995, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.6 του άρθρου 7 του 
Ν.2741/99, σχετικά µε την ελάχιστη διάρκεια και τη λύση εµπορικής µίσθωσης, ορίζεται ότι: 
«Η µίσθωση ισχύει για δώδεκα (12) έτη, ακόµη και αν έχει συµφωνηθεί για βραχύτερο ή για 
αόριστο χρόνο, µπορεί όµως να λυθεί µε νεότερη συµφωνία, που αποδεικνύεται µε 
έγγραφο βέβαιης χρονολογίας». 
-Κατά το άρθρο 446 του Κ.Πολ.∆.: «βεβαίαν χρονολογίαν ως προς τους τρίτους λαµβάνει: 
– το ιδιωτικό έγγραφο µόνον δια της θεωρήσεως υπό συµβολαιογράφου ή άλλου αρµοδίου 
κατά νόµον δηµοσίου υπαλλήλου, 
- δια του θανάτου ενός των υπογραψάντων, 
- δια της µνείας εις δηµόσιον έγγραφον κατά το ουσιώδες περιεχόµενον αυτού, ή 
- δια άλλου γεγονότος το οποίον κατ΄ ανάλογο τρόπο καθιστά βεβαία χρονολογία». 
Το συµβούλιο της ∆.Κ. Καρδίτσας γνωµοδότησε θετικά ως προς τη λύση της µίσθωσης, µε 
την µε αριθµό 354/2014, απόφασή του. 
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω εισηγούµαστε: 
 
Α. τη λύση της σύµβασης µίσθωσης για το εν λόγω κατάστηµα Ι-3 της δηµοτικής αγοράς, 
διότι α) η αιτούσα έκανε αίτηση συνταξιοδότησης στον ΟΑΕΕ- αρ. πρωτ: 30/7/2014, όπως 
προκύπτει από αντίγραφο της αίτησης που µας προσκόµισε και β) προσκόµισε και αντίγραφο 
βεβαίωσης διακοπής εργασιών επιτηδευµατία, από τη ∆.Ο.Υ. Καρδίτσας, από 29/7/2014. 
 
Β. να διαγραφούν τα µισθώµατα που βεβαιώθηκαν και αντιστοιχούν  στον επόµενο µήνα της 
κατάθεσης της αίτησης της ενδιαφεροµένης, δηλαδή από τον όγδοο (8ο ), 
έως και το δωδέκατο (12ο ) του τρέχοντος έτους, τα οποία και ανέρχονται στο συνολικό 
ποσό των (2.441,53) €. 
 
10. Το άρθρο 446 του Κ.Πολ.∆. 
 
11. Το άρθρο 5 παρ.1 του Π.∆. 34/1995, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.6 του άρθρου 7 
του Ν.2741/99 
 
12. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 174 εδάφιο δ του Ν.3463/2006. 
 
13.Τις τοποθετήσεις, απόψεις, αντιρρήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων όπως αυτές 
καταγράφηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης. 
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                                    Αποφάσισε οµόφωνα 
 
1. Τη λύση της σύµβασης µίσθωσης του δηµοτικού καταστήµατος Ι- 3 που βρίσκεται 
στη δηµοτική αγορά Καρδίτσας, µεταξύ του ∆ήµου Καρδίτσας και της µισθώτριας Γεωργίας 
Γούσιου του ∆ηµητρίου λόγω συνταξιοδότησής της από τον ΟΑΕΕ 
 
 
2. Τη διαγραφή των µισθωµάτων που βεβαιώθηκαν και αντιστοιχούν από τον αµέσως 
επόµενο µήνα της κατάθεσης της αίτησης της ενδιαφερόµενης, δηλαδή από τον όγδοο (8ο ), 
έως και το δωδέκατο (12ο ) του τρέχοντος έτους, τα οποία και ανέρχονται στο συνολικό 
ποσό των (2.441,53) €. 
 
 
   

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 571/2014 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ          ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ    ΜΑΡΙΑ ΑΠ. ΑΜΠΑΝΤΖΗ   Ακολουθούν υπογραφές 

 
Καρδίτσα ______________ 

Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝEΛΟΣ 

 
 


