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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 8η του µήνα ∆εκεµβρίου 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. 608/2014 
απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 2-12-2014. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από την 
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 608 

  

Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
23/2-12-2014 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

        Αρ. Πρωτ.:29871/8-12-2014 
        

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ 

                                                          ΘΕΜΑ 

Εκµίσθωση των υπ' αριθµ. Ι-3, Ι-12 και Ι-27 καταστηµάτων της ∆ηµοτικής Αγοράς. 
 

Στην Καρδίτσα σήµερα την 2α του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα 

18.00', στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 28963/28-11-2014 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) Τάντος Μιχαήλ               Αραµπατζής ∆ηµήτριος 

2) Αντωνίου Σωτήριος  18) Τίκας Τριαντάφυλλος        

3) Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος  19) Ψηµµένος Κωνσταντίνος          Αν και κλήθηκε νόµιµα 

4) Γεννάδιος Ιωάννης  20) Παπαλός Κωνσταντίνος         

5) Γιαννέλος Κλεοµένης  21) Γούλας Σωτήριος  

6) Γούλας Γεώργιος  22) Μαρκινός Αθανάσιος  

7) ∆ιαµαντή Ευαγγελία  23) Παπαγεωργίου Σταύρος   

8) Καπράνας Απόστολος  24) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος  

9) Κολοκύθα Άλκηστις  25) Τσιούκης Λάµπρος  

10) Κουρκούνας Βασίλειος  26) Βαρελάς Βάιος  

11) Λέκκας Αλέξανδρος  27) Αµπαντζή Μαρία  

12) Μαντζιάρας Παναγιώτης  28) Λάππας Σπυρίδων  

13) Μπακαλάκου Σωτηρία  29) Λέµας Ευάγγελος  

14) Ντελής Ιωάννης  30) Χατζής Ηλίας  

15) Ξυλοµένος Κωνσταντίνος  31) Κρανιάς Βασίλειος  

16) Σβάρνας Ιωάννης  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 εκµίσθωση των 
Ι-3, Ι-12 και Ι-27 καταστηµάτων της ∆ηµοτικής Αγοράς και αφού έλαβε υπόψη: 
 
1.Την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Καρδίτσας κ. Κορκόντζελου Κων/νου, η οποία έχει ως εξής: 
“Νοµικό πλαίσιο: 
-Το άρθρο 192 παρ. 1 του ∆ΚΚ ν.3463/2006, “εκµίσθωση δηµοτικών ακινήτων”  
-Το Π.∆. 34/199, περί εµπορικών- επαγγελµατικών µισθώσεων, όπως ισχύει σήµερα, κατά 
τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1, του Ν. 4242/14 (ΦΕΚ 50/28.02.2014 τεύχος Α'). 
-Το Π.∆. 270/81, περί καθορισµού οργάνων και της διαδικασίας εκµίσθωσης, των δηµοτικών 
ακινήτων. 
-Την αριθµ. 221/1999 Α∆Σ “ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ” (-
αποτέλεσµα των 209/89 Α∆Σ, Έγκριση Α' σταδίου προµελέτης κτιριολογικού προγράµµατος 
της ∆ηµοτικής Αγοράς, 186/1991 Α∆Σ Έγκριση του κτιριολογικού προγράµµατος της 
∆ηµοτικής Αγοράς και 4/96 Α∆Σ Παραλαβή της οριστικής µελέτης του έργου διατήρηση και 
αξιοποίηση του κτιρίου της ∆ηµοτικής Αγοράς.) 
Ειδικά οι µισθώσεις που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Π.∆. 34/1995 και συνάπτονται 
µετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4242/2014, δηλαδή µετά τις 28.02.2014, διέπονται από τους 
συµβατικούς όρους τους, τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Π.∆. 34/1995, µε την 
εξαίρεση των άρθρων 5-6, 16-18, 20-26, 27 παρ. 2, 28-40, 43, 46 και 47 αυτού. 
Οι µισθώσεις των ανωτέρω εδαφίου ισχύουν για τρία (3) έτη, ακόµη και αν έχουν 
συµφωνηθεί για βραχύτερο ή για αόριστο χρόνο, και µπορεί να λυθούν µε νεότερη 
συµφωνία που αποδεικνύεται µε έγγραφο βέβαιης χρονολογίας. Η καταγγελία γίνεται 
εγγράφως και τα έννοµα αποτελέσµατά της επέρχονται τρεις (3) µήνες από την κοινοποίησή 
της. 
Σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση του Ν. 4242/2014, παρέχεται η ελευθερία στα 
συµβαλλόµενα µέρη να ρυθµίζουν την διάρκεια της εµπορικής µίσθωσης για όσο χρόνο τα 
ίδια επιθυµούν. Η τριετής διάρκεια που προβλέπει η ρύθµιση δεν δεσµεύει τους 
συµβαλλόµενους, εάν οι ίδιοι θέλουν να συµφωνήσουν  µεγαλύτερη διάρκεια, και µε 
νεότερη συµφωνία είναι δυνατή η λύση της σύµβασης και πριν από τη λήξη της τριετούς 
διάρκειας. Ορίζεται, επιπλέον, ότι οι µισθωτικές συµβάσεις που συνάπτονται στο εξής, θα 
διέπονται από τη συµφωνία των µερών και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, σε συνδυασµό 
µε συγκεκριµένες διατάξεις του Π.∆. 34/1995, που δεν αφορούν τη διάρκεια και το δικαίωµα 
καταγγελίας. 
Οι 354/14, 384/14 και 385/14, σχετικές αποφάσεις γνωµοδότησης, του Συµβουλίου της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Καρδίτσας. 
Κατόπιν των ανωτέρω: 
Εισηγούµαστε το σώµα να λάβει σχετική απόφαση, για την εκµίσθωση των τριών 
καταστηµάτων της δηµοτικής αγοράς: 
Α)του Ι-3, εµβαδού 33,00 τ.µ., που βρίσκεται επί της οδού Μ. ∆ιάκου, 
Β) του Ι-12, εµβαδού 33,00 τ.µ., ,που βρίσκεται επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου και 
Γ) του Ι-27, καταστήµατος εµβαδού 33,00 τ.µ., που βρίσκεται επί της οδού Πλαστήρα, για 
εµπορική χρήση. 
Η εκµίσθωση θα γίνει σύµφωνα µε το άρθρο 192 παρ. 1 του ν. 3463/06, µε φανερή, 
προφορική και πλειοδοτική δηµοπρασία, κατά τα οριζόµενα στο Π.∆. 270/81. 
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Σύµφωνα µε το άρθρο 4, παρ. 2 του Π∆ 270/81, που αφορά στη δηµοσίευση της περίληψης  
της διακηρύξεως της δηµοπρασίας, “2.Περίληψις της διακηρύξεως δύναται να δηµοσιεύεται, 
εφόσον ήθελεν αποφασίσει τούτο το δηµοτικόν ή κοινοτικόν συµβούλιον, λόγω της 
σπουδαιότητος του αντικειµένου της δηµοπρασίας...”, προκύπτει ότι το σώµα, πρέπει 
επιπλέον να αποφασίσει σχετικά µε δηµοσίευση της περίληψης της διακήρυξης της 
δηµοπρασίας, στον τοπικό τύπο κατά την κρίση του. 
Ο νόµος 4208/13 άρθρο 16 παρ. 1 (ΦΕΚ 18/11/2013) µε την παρ. 1 του άρθρου 16, 
αντικαθιστά το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 1, του ν. 3548/2007 (Α' 68). Σύµφωνα 
µε την αιτιολογική έκθεση, αποσαφηνίζεται το πεδίο εφαρµογής του ν. 3584/2007 (Α' 68), 
και ειδικότερα προβλέπεται ρητά, ότι οι διατάξεις του εν λόγω νόµου, εφαρµόζονται σε όλες 
τις δηµοσιεύσεις των φορέων του ∆ηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα στον τοπικό 
και νοµαρχιακό τύπο -δηλαδή δηµοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, για τους ΟΤΑ 
εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης, σε 2 ηµερήσιες εφηµερίδες και σε µία εβδοµαδιαία-, 
εφόσον αυτές προβλέπονται ως υποχρεωτικές, κάθε φορά από τις οικείες διατάξεις. 
Τέλος, τους όρους εκµίσθωσης των δηµοτικών καταστηµάτων, Ι-3, Ι-12 και Ι-27, θα τους 
καθορίσει το σώµα της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου.” 
 
2.Τις διατάξεις του άρθρου 192 παρ. 1 του ∆ΚΚ ν.3463/2006, “εκµίσθωση δηµοτικών 
ακινήτων”  
 
3.Τις διατάξεις του Π.∆. 34/199, περί εµπορικών- επαγγελµατικών µισθώσεων, όπως ισχύει 
σήµερα, κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1, του Ν. 4242/14 (ΦΕΚ 50/28.02.2014 
τεύχος Α'). 
 
4.Τις διατάξεις του Π.∆. 270/81, περί καθορισµού οργάνων και της διαδικασίας εκµίσθωσης, 
των δηµοτικών ακινήτων. 
 
5.Την υπ' αριθµ. 221/1999 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που αφορά στον 
Κανονισµό Λειτουργίας της ∆ηµοτικής Αγοράς. 
 
6.Τις υπ' αριθµ. 354/14, 384/14 και 385/14 αποφάσεις του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Καρδίτσας. 
 
7.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης. 
 

Οµόφωνα αποφάσισε 
 

1.Εγκρίνει την εκµίσθωση των κάτωθι ∆ηµοτικών Καταστηµάτων: 
 
Α)του Ι-3, εµβαδού 33,00 τ.µ., που βρίσκεται επί της οδού Μ. ∆ιάκου, 
Β) του Ι-12, εµβαδού 33,00 τ.µ., ,που βρίσκεται επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου και 
Γ) του Ι-27, καταστήµατος εµβαδού 33,00 τ.µ., που βρίσκεται επί της οδού Πλαστήρα, για 
εµπορική χρήση. 
Η εκµίσθωση θα γίνει σύµφωνα µε το άρθρο 192 παρ. 1 του ν. 3463/06, µε φανερή, 
προφορική και πλειοδοτική δηµοπρασία, κατά τα οριζόµενα στο Π.∆. 270/81. 
 
2.Η Οικονοµική Επιτροπή θα συντάξει τους όρους δηµοπράτησης. 
 
3.Τη δηµοσίευση της περίληψης της διακηρύξεως της δηµοπρασίας σε δύο (2) ηµερήσιες 
τοπικές εφηµερίδες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 της παρ. 2 του Π.∆. 270/81. 
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Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 608/2014 
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 

 

 


