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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. 611/2014 
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 611 

  

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.:30000/8-12-2014 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ 

                                                          ΘΕΜΑ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτηµάτων παράτασης συµβάσεων µίσθωσης 
αγροτεµαχίων της Τοπικής Κοινότητας Σταυρού. 

 
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. Παρών ήταν και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου της 

Τοπικής Κοινότητας Σταυρού. 

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

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε αιτήµατα 
παράτασης συµβάσεων µίσθωσης αγροτεµαχίων της Τοπικής Κοινότητας Σταυρού και αφού 
έλαβε υπόψη: 
 
1.Τις υπ' αριθµ. πρωτ. 5171/25-2-2014, 5655/28-2-2014, 5654/28-2-2014 και 7870/19-3-
2014 αιτήσεις των κ.κ. Μπαζή Παναγιώτας, Μπαζή Σπυρίδωνα, Καραγιάννη Αρχοντή και 
Κατσάρα Παρασκευής, αντίστοιχα. 
 
2.Την εισήγηση του αν. Προϊσταµένου του τµήµατος εσόδων του ∆ήµου Καρδίτσας κ. Καρρά 
Αναστάσιου, η οποία έχει ως εξής: 
“Με τις σχετικές αιτήσεις του θέµατος, οι παρακάτω αναφερόµενοι δηµότες, ζητούν 
παράταση µίσθωσης, για τα αγροτεµάχια που εκµισθώνουν στην Τοπική Κοινότητα Σταυρού, 
της ∆ηµοτικής Ενότητας Κάµπου. 
Συγκεκριµένα: 
Η κ. Μπαζή Παναγιώτα του Αθανασίου, ζητά την παράταση της µίσθωσης του αγρού 
129/αν/σµού 73,29,00 στρµ., στη θέση “∆εκατριάρια”, που η µίσθωσή του λήγει στις 
30/11/2014.Ένταξη σε πρόγραµµα νιτρορύπανσης, 2012- 2016. 
Ο κ. Μπαζής Σπυρίδων του Χρυσοστόµου, ζητά την παράταση της µίσθωσης του αγρού 
220/αν/σµού 73, 34,00 στρµ., στη θέση “Ντούρλα Μαγούλα”, που η µίσθωσή του λήγει στις 
30/11/2015, έως τις 30/11/2016. Ένταξη σε πρόγραµµα νιτρορύπανσης 2012- 2016. 
Ο κ. Καραγιάννης Αρχοντής του Ελευθερίου, ζητά την παράταση της µίσθωσης του αγρού 
272/τεµ. Γ/αν/σµού 73, 50,00 στρµ., στη θέση “Βαρκά”, καθώς και του αγρού εκτός αν/µου 
12,545 στρµ. που η µίσθωσή τους λήγει στις 30/11/2015, έως τις 30/11/2016. Ένταξη σε 
πρόγραµµα νιτρορύπανσης, 2012- 2016. 
Η κ. Κατσάρα Παρασκευή του Κων/νου, ζητά την παράταση της µίσθωσης του αγρού 
272/τεµ.∆/αν/σµού 73, 50,00 στρµ., στη θέση “Βαρκά”, που η µίσθωσή του λήγει στις 
30/11/2015, έως τις 30/11/2016. Ένταξη σε πρόγραµµα νιτρορύπανσης, 2012- 2016. 
Το συµβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Σταυρού σύµφωνα µε την 8/2014 απόφασή του, από   
/11/2014, γνωµοδότησε να παραταθούν οι παραπάνω συµβάσεις µίσθωσης, εφόσον 
προβλέπεται από τη νοµοθεσία. 
Σύµφωνα µε τη νοµολογία, οι αγροτικές µισθώσεις διέπονται από τις διατάξεις του Αστικού 
Κώδικα, άρθρα 619- 637. Στο άρθρο µάλιστα 623 παρ. 2, του Α.Σ., ορίζεται ότι “χωρίς τη 
συναίνεση του εκµισθωτή, ο µισθωτής δεν έχει δικαίωµα να µεταβάλλει τον υφιστάµενο 
τρόπο εκµετάλλευσης, έτσι ώστε αυτή να επηρεάζεται σηµαντικά, πέρα από το χρόνο της 
µίσθωσης.” Όλοι οι αιτούντες, προέβησαν στην υπαγωγή των συµβάσεων µίσθωσης των 
δηµοτικών αγρών στο πρόγραµµα νιτρορύπανσης 2012- 2016, ενώ η διάρκεια των 
συµβάσεών τους, λήγει πριν το χρόνο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 195 του ∆ηµοτικού Κώδικα (ν.3463/06), ο ∆ήµος ως ιδιοκτήτης, 
εκµισθώνει την καλλιεργήσιµη γη του, εφόσον αυτή δεν θεωρείται απαραίτητη για τις 
ανάγκες της τοπικής κτηνοτροφίας. Κατά την άποψή µας, δεν µπορούν να προβλεφθούν οι 
ετήσιες ανάγκες της τοπικής κτηνοτροφίας, σε βάθος πέραν του ενός έτους. Άλλωστε, η 
δηµοτική καλλιεργήσιµη γη, εκµισθώνεται µε πλειοδοτική φανερή δηµοπρασία, κατά τις 
διατάξεις του ίδιου άρθρου, µε σκοπό το µεγαλύτερο όφελος του ∆ήµου. 
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Επίσης, οι µισθώσεις αγροτικού κτήµατος, δεν θεωρούνται εµπορικές µισθώσεις, για να 
διέπονται από τις διατάξεις του Π.∆. 34/95 όπως συµπληρώθηκαν , τροποποιήθηκαν και 
καταργήθηκαν, µε ανάλογες του άρθρου 7 του ν. 2741/99, τις διατάξεις του άρθρου 13, του 
ν. 4242/2014 και του άρθρου 45 του ν. 4257/2014. Το ανωτέρω νοµικό πλαίσιο, διέπει 
αποκλειστικά τις επαγγελµατικές µισθώσεις, ενώ στο σχετικό άρθρο 3 του Π.∆. 34/95, οι 
αγροτικές µισθώσεις δεν περιλαµβάνονται ούτε στην κατηγορία των µη προστατευόµενων 
µισθώσεων. 
Κατόπιν των ανωτέρω, το τµήµα των δηµοτικών εσόδων εισηγείται τη µη παράταση, των εν 
λόγω µισθώσεων, αλλά προτείνει τα αγροτεµάχια να εκµισθωθούν κατόπιν της λήξης των 
συµβάσεών τους, κατά το άρθρο 195 του νόµου 3463/2006, µε φανερή προφορική και 
πλειοδοτική δηµοπρασία, εφόσον δεν είναι απαραίτητα για τις ανάγκες της τοπικής 
κτηνοτροφίας. 
Οπότε, το πρώτο αγροτεµάχιο που η µίσθωσή του λήγει φέτος, θα εκµισθωθεί εκ νέου, µε 
φανερή, προφορική και πλειοδοτική δηµοπρασία. Τα άλλα αγροτεµάχια που η µίσθωσή τους 
λήγει στο τέλος του επόµενου έτους, το τµήµα εσόδων θα προβεί στις ανάλογες ενέργειες 
για την επανεκµίσθωσή τους, το επόµενο έτος. 
Παρακαλούµε το σώµα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, να λάβει σχετική απόφαση για την 
παράταση ή µη των εν λόγω συµβάσεων αγροµίσθωσης.” 
 
3.Τις διατάξεις του άρθρου 195 του Ν. 3463/2006. 
 
4.Την τοποθέτηση του επικεφαλής της παράταξης “∆ΥΝΑΤΗ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ” κ. Παπαλού 
Κων/νου ο οποίος διαφοροποιήθηκε εν µέρει µε την εισήγηση της υπηρεσίας και πρότεινε 
την χορήγηση παράτασης στη σύµβαση µίσθωσης για ένα (1) έτος του αγροτεµαχίου 129/ 
αναδασµού 73 στη θέση “∆εκατριάρια” της Τ.Κ. Σταυρού, µε εκµισθώτρια την κ. Μπαζή 
Παναγιώτα του Αθανασίου. 
 
5.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης. 
 
6.Την επακολουθήσασα ψηφοφορία κατά την οποία ΥΠΕΡ της µη παράτασης των 
συµβάσεων µίσθωσης αγροτεµαχίων της Τ.Κ. Σταυρού ψήφισαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 
Αντωνίου Ελένη, Αντωνίου Σωτήριος, Γαλανόπουλος, Γεννάδιος, Γιαννέλος, Γούλας 
Γεώργιος, ∆ιαµαντή, Καπράνας, Κολοκύθα, Κουρκούνας, Λέκκας, Μαντζιάρας, Μπακαλάκου, 
Ντελής, Ξυλοµένος, Σβάρνας, Τάντος, Τίκας, Ψηµµένος, Βαρελάς, Αµπαντζή, Λάππας, Λέµας 
και Χατζής. Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Παπαλός, Μαρκινός, Παπαγεωργίου, 
Παπαδηµητρίου, Τσιούκης, Κρανιάς και Σχορετσανίτης ψήφισαν ΛΕΥΚΟ. Ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Γούλας Σωτήριος δεν συµµετείχε στην ψηφοφορία λόγω απουσίας του από τη 
συνεδρίαση.  
 
7. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 96 Ν. 3463/2006, σύµφωνα µε τις οποίες, αν κάποιο 
µέλος του συµβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη 
συνεδρίαση και τόσο η άρνηση όσο και η λευκή ψήφος λογίζονται ως αρνητικές ψήφοι.  
 

Αποφάσισε κατά πλειοψηφία 
 
Την µη χορήγηση παράτασης συµβάσεων µίσθωσης των κάτωθι αγροτεµαχίων που 
βρίσκονται στην Τοπική Κοινότητα Σταυρού: 
●129/αν/σµού 73,29,00 στρµ., στη θέση “∆εκατριάρια”, 
●220/αν/σµού 73, 34,00 στρµ., στη θέση “Ντούρλα Μαγούλα” 
●272/τεµ. Γ/αν/σµού 73, 50,00 στρµ., στη θέση “Βαρκά”, καθώς και του αγρού εκτός 
αν/µου 12,545 στρµ. 
●272/τεµ. ∆/αν/σµού 73, 50,00 στρµ., στη θέση “Βαρκά”  
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Η εκµίσθωση των ανωτέρω αγροτεµαχίων θα γίνει  µετά τη λήξη των συµβάσεών τους, 
όπως ορίζεται από το άρθρο 195 του νόµου 3463/2006, µε φανερή προφορική και 
πλειοδοτική δηµοπρασία, εφόσον δεν είναι απαραίτητα για τις ανάγκες της τοπικής 
κτηνοτροφίας, σύµφωνα και µε την εισήγηση της υπηρεσίας. 
 
Μειοψήφισαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Παπαλός, Μαρκινός, Παπαγεωργίου, 
Παπαδηµητρίου, Τσιούκης, Κρανιάς και Σχορετσανίτης (Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 
του άρθρου 96 Ν. 3463/2006, σύµφωνα µε τις οποίες, αν κάποιο µέλος του συµβουλίου 
αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση και τόσο η 
άρνηση όσο και η λευκή ψήφος λογίζονται ως αρνητικές ψήφοι). Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. 
Γούλας Σωτήριος δεν συµµετείχε στην ψηφοφορία λόγω αποχώρησής του από τη 
συνεδρίαση. 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 611/2014 
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 

 

 


