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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 28η του µηνός Ιανουαρίου 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’ αριθ. 532/2014 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που 
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 22-12-2014. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
532/2014  

  

  

   
Απόσπασµα από το υπ’ αριθ. 

39/22-12-2014 
Πρακτικό Συνεδρίασης της 

Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας 
 

 
 Αρ. Πρωτ.:1887/28-1-2015 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                                   
 

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
 
 

    ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ 
 

ΘΕΜΑ 
Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για εκµίσθωση αγροτεµαχίων στις  Τοπικές  

Κοινότητες της ∆.Ε Κάµπου. 
 

Στην Καρδίτσα σήµερα την 22η του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα  και 

ώρα 12.30' µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 30977/18-12-2014 

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       1) Τίκας Τριαντάφυλλος, Τακτικό Μέλος 

2) Γαλανόπουλος Κων/νος, Τακτικό Μέλος  2) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος 

3) Κολοκύθα Άλκηστις, Τακτικό Μέλος   

4) Τάντος Μιχαήλ, Τακτικό Μέλος   

5) Ψηµµένος Κων/νος, Τακτικό Μέλος   

6) Βαρελάς Βάιος, Τακτικό Μέλος   

7) Κρανιάς Βασίλειος, Τακτικό Μέλος   

            

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

παρόντες ήταν οι 7, 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 
εκµίσθωση αγροτεµαχίων  στις  Τοπικές  Κοινότητες της ∆.Ε Κάµπου και αφού έλαβε υπόψη: 
 

1.Την µε αριθ. 596/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία αποφασίσθηκε 
οµόφωνα η  εκµίσθωση  των  παρακάτω αγροτεµαχίων:  

 

A
/
A 

ΤΟΠΙΚΗ 
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 Αριθµός 
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Συµβουλί
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Παρατηρήσεις 

1 
Μακρυχώρι 
 Πεσµένη 

585/Αναδ. 
΄71 4,20 23,00 23,00 1/2014 

 

 
2 Μακρυχώρι Παυλάκια 

246/Αν. 
΄68 7,00 23,00 23,00 1/2014 

 

3 Μακρυχώρι 
Μεσδαράκ
ο 516/Αν. 68 5,022 20,00 20,00 1/2014 

Έχει µείνει 
ανοίκιαστο 
κατόπιν τριών 
άγονων 
δηµοπρασιών 

1 Μυρίνη 
Μπουρντέ
νι  797 32,00 23,50 19,00 7/2014 

 

 

 
Τα  παραπάνω αγροτεµάχια σύµφωνα µε την αριθ. 1/2014  απόφαση της Τοπικής 
Κοινότητας Μακρυχωρίου και την αριθ.7/2014 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Μυρίνης 
δεν είναι απαραίτητα για τις ανάγκες της κτηνοτροφίας. 
  
2. Την µε αριθ.482/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία οµόφωνα 
καθορίσθηκαν οι όροι εκµίσθωσης των ως άνω αγροτεµαχίων. 
 
3.Την εισήγηση της  υπαλλήλου του ∆ήµου Καρδίτσας, κ. Μεσδανίτη Αικατερίνης η οποία  
έχει ως εξής: 
“Σύµφωνα µε την αριθµ. 596/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και την αριθµ. 
482/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας αποφασίστηκε η 
εκµίσθωση αγροτεµαχίων στις Τ.Κ Μακρυχωρίου και Μυρίνης της ∆.Ε. Κάµπου, µε 
φανερή, προφορική και πλειοδοτική δηµοπρασία. 
Στις 15/12/2014, ηµέρα ∆ευτέρα έλαβε χώρα φανερή, πλειοδοτική και προφορική 
δηµοπρασία, ενώπιον της επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ηµοπρασιών που ορίστηκε µε την 
539/14 απόφαση ∆Σ, κατόπιν της σχετικής περιληπτικής διακήρυξης του ∆ηµάρχου µε 
αριθµό πρωτ. 29209/1-12-14. 
Για 3 από τα 4 προς εκµίσθωση αγροτεµάχια, η δηµοπρασία απέβη γόνιµος. Για το 
αγροτεµάχιο 797- θέση Μπουρντένι, η δηµοπρασία θα επαναληφθεί. 
∆ηµοτικές ενηµερότητες και λοιπά δικαιολογητικά πλειοδοτών και εγγυητών: 
- Λουκάς Χρήστος  του ∆ηµητρίου: η ∆Ε εκδόθηκε 15/12/2014 και λήγει 31/12/15, τα 
υπόλοιπα δικαιολογητικά είναι ορθά. 
- Τσαγγάρης Αχιλλέας η ∆Ε εκδόθηκε 15/12/2014 και λήγει 9/1/15, τα υπόλοιπα 
δικαιολογητικά είναι πλήρη και ορθά. 
 
Παρακαλούµε το σώµα να προβεί στην έγκριση ή µη των πρακτικών της δηµοπρασίας.” 
 

4.Το από 15/12/2014 πρακτικό φανερής πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την εκµίσθωση 
των  παρακάτω αγροτεµαχίων:  
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11))ΤΤοο  µµεε  ααρριιθθµµ  558855//ΑΑννααδδ..7711  σσττηη    θθέέσσηη    ““ΠΠεεσσµµέέννηη””    έέκκτταασσηηςς  44,,2200  σσττρρεεµµµµάάττωωνν  κκααττάά  ττηηνν  
οοπποοίίαα  ααννααδδεείίχχθθηηκκεε  ππλλεειιοοδδόόττηηςς  οο  κκ..  ΛΛοουυκκάάςς  ΧΧρρήήσσττοοςς  ττοουυ  ∆∆ηηµµηηττρρίίοουυ    ααννττίί  ττοουυ  πποοσσοούύ  ττωωνν  
2255,,0000  €€  ααννάά  σσττρρέέµµµµαα  εεττηησσίίωωςς  µµεε  εεγγγγυυήήττρριιαα    ττηηνν  κκ..  ΤΤζζααββέέλλαα  ΚΚωωνν//ννττίίαα    ττοουυ  ΚΚωωννσσττααννττίίννοουυ..  
  
22))ΤΤοο  µµεε  ααρριιθθµµ  224466//ΑΑννααδδ..6688  σσττηη    θθέέσσηη    ““ΠΠααυυλλάάκκιιαα””    έέκκτταασσηηςς  77,,0000  σσττρρεεµµµµάάττωωνν  κκααττάά  ττηηνν  
οοπποοίίαα  ααννααδδεείίχχθθηηκκεε  ππλλεειιοοδδόόττηηςς  οο  κκ..  ΛΛοουυκκάάςς  ΧΧρρήήσσττοοςς  ττοουυ  ∆∆ηηµµηηττρρίίοουυ    ααννττίί  ττοουυ  πποοσσοούύ  ττωωνν  
2255,,0000  €€  ααννάά  σσττρρέέµµµµαα  εεττηησσίίωωςς  µµεε    εεγγγγυυήήττρριιαα    ττηηνν  κκ..  ΤΤζζααββέέλλαα  ΚΚωωνν//ννττίίαα    ττοουυ  
ΚΚωωννσσττααννττίίννοουυ..  
  
33))ΤΤοο  µµεε  ααρριιθθµµ  551166//  ΑΑννααδδ..6688  σσττηη    θθέέσσηη    ““ΜΜεεσσδδααρράάκκοο””    έέκκτταασσηηςς  55,,002222  σσττρρεεµµµµάάττωωνν  γγιιαα  
ττοο  οοπποοίίοο  ηη  δδηηµµοοππρραασσίίαα  κκηηρρύύσσσσεεττααιι  άάγγοοννηη  δδιιόόττιι  δδεενν  εεµµφφααννίίσσττηηκκεε  κκααννέέννααςς  εεννδδιιααφφεερρόόµµεεννοοςς    
κκααιι  ηη  δδηηµµοοππρραασσίίαα  θθαα  εεππααννααλληηφφθθεείί..  
  
44))ΤΤοο  µµεε  ααρριιθθµµ  779977    σσττηη    θθέέσσηη    ““ΜΜπποουυρρννττέέννιι””    έέκκτταασσηηςς  3322,,0000  σσττρρεεµµµµάάττωωνν  κκααττάά  ττηηνν  
οοπποοίίαα  ααννααδδεείίχχθθηηκκεε  ππλλεειιοοδδόόττηηςς  οο  κκ..  ΤΤσσααγγγγάάρρηηςς  ΑΑχχιιλλλλέέααςς  ττοουυ  ΝΝιικκοολλάάοουυ    ααννττίί  ττοουυ  πποοσσοούύ  
ττωωνν  2211,,0000  €€  ααννάά  σσττρρέέµµµµαα  εεττηησσίίωωςς  µµεε    εεγγγγυυηηττήή    ττοονν  κκ..  ΤΤσσααγγγγάάρρηη  ΝΝιικκόόλλααοο  ττοουυ  ΑΑχχιιλλλλέέαα..  
  
5. Τις διατάξεις του  άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
 
6.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής 

             
Αποφάσισε οµόφωνα  

    
   Την έγκριση του πρακτικού φανερής πλειοδοτικής δηµοπρασίας που διεξήχθη στις 
15/12/2014  για την εκµίσθωση  των  παρακάτω αγροτεµαχίων:  
 

11))ΤΤοο  µµεε  ααρριιθθµµ  558855//ΑΑννααδδ..7711  σσττηη    θθέέσσηη    ““ΠΠεεσσµµέέννηη””    έέκκτταασσηηςς  44,,2200  σσττρρεεµµµµάάττωωνν  υυππέέρρ  ττοουυ  κκ..  
ΛΛοουυκκάά  ΧΧρρήήσσττοουυ  ττοουυ  ∆∆ηηµµηηττρρίίοουυ    ααννττίί  ττοουυ  πποοσσοούύ  ττωωνν  2255,,0000  €€  ααννάά  σσττρρέέµµµµαα  εεττηησσίίωωςς  µµεε  
εεγγγγυυήήττρριιαα    ττηηνν  κκ..  ΤΤζζααββέέλλαα  ΚΚωωνν//ννττίίαα    ττοουυ  ΚΚωωννσσττααννττίίννοουυ..  
  
22))ΤΤοο  µµεε  ααρριιθθµµ  224466//ΑΑννααδδ..6688  σσττηη    θθέέσσηη    ““ΠΠααυυλλάάκκιιαα””    έέκκτταασσηηςς  77,,0000  σσττρρεεµµµµάάττωωνν  υυππέέρρ  ττοουυ  
κκ..  ΛΛοουυκκάά  ΧΧρρήήσσττοουυ  ττοουυ  ∆∆ηηµµηηττρρίίοουυ    ααννττίί  ττοουυ  πποοσσοούύ  ττωωνν  2255,,0000  €€  ααννάά  σσττρρέέµµµµαα  εεττηησσίίωωςς  µµεε    
εεγγγγυυήήττρριιαα    ττηηνν  κκ..  ΤΤζζααββέέλλαα  ΚΚωωνν//ννττίίαα    ττοουυ  ΚΚωωννσσττααννττίίννοουυ..  
  
33))ΤΤοο  µµεε  ααρριιθθµµ  779977    σσττηη    θθέέσσηη    ““ΜΜπποουυρρννττέέννιι””    έέκκτταασσηηςς  3322,,0000  σσττρρεεµµµµάάττωωνν  υυππέέρρ  ττοουυ  κκ..  
ΤΤσσααγγγγάάρρηη  ΑΑχχιιλλλλέέαα  ττοουυ  ΝΝιικκοολλάάοουυ    ααννττίί  ττοουυ  πποοσσοούύ  ττωωνν  2211,,0000  €€  ααννάά  σσττρρέέµµµµαα  εεττηησσίίωωςς  µµεε    
εεγγγγυυηηττήή    ττοονν  κκ..  ΤΤσσααγγγγάάρρηη  ΝΝιικκόόλλααοο  ττοουυ  ΑΑχχιιλλλλέέαα..  
  
 Στη θέση  “Μεσδαράκο”  έκτασης 5,022 στρεµ. η δηµοπρασία   κηρύσσεται άγονη διότι 
δεν εµφανίστηκε κανένας ενδιαφερόµενος  και η δηµοπρασία θα επαναληφθεί 
 

 Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό  
532/2014 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

 

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

 
 ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ   


