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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 20η του µηνός Νοεµβρίου 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. 457/2014 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που 
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 13-11-2014. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
457/2014  

  

  

   
Απόσπασµα από το υπ’ αριθ. 

33/13-11-2014 
Πρακτικό Συνεδρίασης της 

Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας 
 
 

  

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε            
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                                                           
 

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
 
 

 Αριθ. Πρωτ. 28251/20-11-2014  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ 
 
 

ΘΕΜΑ 

Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την εκµίσθωση συστάδων του 
διακατεχόµενου και δηµοτικού δάσους Τ.Κ Απιδιάς για υλοτόµηση ξυλείας 
δρυός. 

 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 13η του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη και ώρα 

12.30' π.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 26926/13-11-2014 

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   Κρανιάς Βασίλειος, Τακτικό Μέλος                   

2) Γαλανόπουλος Κων/νος, Τακτικό Μέλος  Αν και κλήθηκε νόµιµα 

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) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος   

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

παρόντες ήταν οι 8, 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 έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας 
για την εκµίσθωση συστάδων του διακατεχόµενου και δηµοτικού δάσους Τ.Κ Απιδιάς για 
υλοτόµηση ξυλείας δρυός και αφού έλαβε υπόψη: 
 
1.Την αριθµ. 3/2014 απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Απιδιάς. 
   
2.Την αριθµ. 289/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί εκµίσθωσης των 
συστάδων 15β, 15γ, 17α (µεταφορά λήµµατος από το 2013) και 7α, 7γ και 7δ (2014) προς 
υλοτόµηση ξυλείας δρυός, για διάθεση στο εµπόριο. 
 
3.Την  αριθµ. 292/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  µε τους σχετικούς όρους 
εκµίσθωσης. 
 
4.Τα πρακτικά δύο άγονων δηµοπρασιών - αρχική και επαναληπτική -, που 
πραγµατοποιήθηκε  στις 24-7 -2014 και στις 30-7-2014 στο ∆ηµοτικό κατάστηµα της ∆.Ε  
Καλλιφωνίου, από την αρµόδια επιτροπή διεξαγωγής δηµοπρασιών η οποία ορίσθηκε µε την 
αριθµ. 539/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
5.Την αριθµ. 444/14 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, περί µείωσης του κατώτατου ορίου 
πρώτης προσφοράς, για την εκµίσθωση των εν λόγω συστάδων του διακατεχόµενου –
δηµοσίου δάσους της ΤΚ Απιδιάς. 
 
6.Την αριθµ. 401/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί µείωσης του κατώτατου 
ορίου πρώτης προσφοράς και  τους λοιπούς σχετικούς όρους εκµίσθωσης. 
 
7.Την εισήγηση του αρµοδίου  υπαλλήλου του Τµήµατος Εισόδων του ∆ήµου Καρδίτσας, η 
οποία έχει ως εξής: 
“Παρακαλούµε όπως, το σώµα της Οικονοµικής Επιτροπής προβεί στην έγκριση ή µη των 
πρακτικών της φανερής πλειοδοτικής, προφορικής δηµοπρασίας, που έλαβε χώρα στις 
4/11/2014 στο δηµοτικό κατάστηµα της ∆Ε Καλλιφωνίου, από της 9-10 π.µ., ενώπιον της 
αρµόδιας επιτροπής. 
   Η δηµοπρασία αφορούσε την εκµίσθωση των δασικών συστάδων 15β, 15γ και 17α 
(µεταφορά από το έτος 2013) για υλοτόµηση, αναγωγικά (600,00) κυβ. µέτρων ή 498,00 
τόνων, καθώς και (470,00) κυβ. µέτρων ή 390,10 τόνων καυσόξυλων δρυός, από τις 
συστάδες 7α, 7γ και 7δ, του διακατεχόµενου και δηµοτικού δάσους της Τ.Κ Απιδιάς, για 
διάθεση στο εµπόριο.   
   Τελευταίος πλειοδότης αναδείχθηκε ο κ. Λιάπης Βασίλειος, µε εγγυητή του τον κ. Θάνο 
∆ηµήτριο. Ο µεν πλειοδότης α) κατέθεσε δηµοτική ενηµερότητα από το δήµο µας εκδοθείσα 
στις 3/11/2014, διάρκειας έως την 30/11/2014, β) υπεύθυνη δήλωση ότι είναι κατά κύριο 
επάγγελµα  έµπορος δασικών προϊόντων, γ) γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης Νο 
58728 του Τ. Π.& ∆ανείων, ποσού #4.440,50# €, ως εγγύηση συµµετοχής στη 
δηµοπρασία, καθώς και δ) υπεύθυνη δήλωση, ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται τους όρους 
της εκµίσθωσης. Ο δε εγγυητής, κατέθεσε και αυτός δηµοτική ενηµερότητα από το δήµο 
Καρδίτσας, εκδοθείσα στις 3/11/2014, διάρκειας έως στις 30/11/2014” .    
 
8.Τα πρακτικά της δηµοπρασίας που πραγµατοποιήθηκε στις 4-11-2014, στο ∆ηµοτικό 
κατάστηµα της ∆.Ε Καλλιφωνίου µε τα σχετικά δικαιολογητικά, το αποδεικτικό δηµοσίευσης 
και την αριθµ. 25902/23-10-2014 περίληψη της σχετικής διακήρυξης, κατά την  οποία 
αναδείχθηκε τελευταίος πλειοδότης ο κ. Λιάπης Βασίλειος του ∆ηµητρίου  αντί του ποσού 
των  51,00 €  κατά τόνο  µε εγγυητή  τον κ. Θάνο ∆ηµήτριο  του Περικλή. 
  
9.Τις διατάξεις του  άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
   Το άρθρο 97 του ν. 3852/2010 
   Τις διατάξεις του Π.∆. 270/81 περί διενέργειας δηµοπρασιών 



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α: Β8Ι1ΩΕΗ-ΕΩΕ   

 

 
10.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής 

     
                                              Αποφάσισε οµόφωνα 
 
      Την έγκριση των πρακτικών της φανερής πλειοδοτικής δηµοπρασίας που διεξήχθη στις 
04-11-2014, για την εκµίσθωση των συστάδων 15β, 15γ, 17α, 7α, 7γ και 7δ  του 
διακατεχόµενου και δηµοτικού δάσους Τ.Κ Απιδιάς για υλοτόµηση ξυλείας δρυός προς 
εµπορία, στον πλειοδότη Λιάπη Βασίλειο του ∆ηµητρίου, αντί του ποσού 51,00  €  κατά 
τόνο,  µε εγγυητή τον  Θάνο ∆ηµήτριο  του Περικλή. 
 

                        
                           

 Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό  
457/2014 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

 

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

 
 

 ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ  


