ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήμερα την 10η του μήνα Απριλίου του έτους 2012 και
ώρα 13.00 μμ, η υπογεγραμμένη Ζάρρα Σταυρούλα (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’ αριθ. 116/2012
Απόφασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 2/4/2012.
Προς
τούτο
συντάχθηκε
το
παρόν
αποδεικτικό
από
τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.
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Απόσπασμα από το υπ’αριθ.
7/2-4-2012
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ημοτικού
Συμβουλίου ∆ήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι μάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΘΕΜΑ
Παράταση εκμίσθωσης αγροτεμαχίου της Τοπικής Κοινότητας Πτελοπούλας.
Στην Καρδίτσα σήμερα την 2α του μηνός Απριλίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος ∆ευτέρα και ώρα
7:30 μ.μ, στο ∆ημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 7593/23-3-2012 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
τακτική συνεδρίαση το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας, κατόπιν αναβολής της προγραμματισθείσας
για 29-3-2012 συνεδρίασης.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αγραφιώτου Ελένη

18)Τσιούκης Λάμπρος

1) Αναστασίου Απόστολος

2) Αρβανιτάκου Σοφία

19)Βερίλλης ∆ομήνικος

2)Χλαπάνας Ηλίας

3) Γούλας Σωτήριος

20)Γεννάδιος Ιωάννης

4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος

21)Καρκαλέτση Θεοδώρα

5) Ζορμπάς Ιωάννης

22)Ντελής Ιωάννης

6) Καραγιάννης Νικόλαος

23)Ντούρλιας ∆ημήτριος

7) Κατσιαβάρας Θωμάς

24)Σουφλάκος Βασίλειος

8) Κωστόπουλος ∆ημήτριος

25)Τέγος Χρήστος

9) Κωτούλας Φίλιππος

26)Γιοβάνης Γεώργιος

10)Μαρκινός Αθανάσιος

27)Μακροστέργιος Αθανάσιος

11)Μουζιούρας Νικόλαος

28)Τσίπρας Εμμανουήλ

12)Μπατζιάκας Βασίλειος

29)Αρχοντής ∆ημήτριος

13)Μπουραζάνης Αθανάσιος

30)Τσαντήλας Βασίλειος

14)Νασιάκου Αλεξάνδρα

31)Χάρμπας Θωμάς

Αν και κλήθηκαν νόμιμα

15)Παπαγεωργίου Σταύρος
16)Παπαδημητρίου Χαρίλαος
17)Σούφλα Ουρανία

Το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 33
μελών, παρόντες ήταν 31), 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. Παπαλού Κωνσταντίνου. Απών ήταν αν και κλήθηκε νόμιμα ο Πρόεδρος
της Τοπικής Κοινότητας Πτελοπούλας Βαρλάγκας Βασίλειος.

--------------------------Το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με παράταση
σύμβασης μίσθωσης αγροτεμαχίου στη θέση «ΚΑΡΟΜΑΓΟΥΛΑ» της Τ. Κ Πτελοπούλας
και αφού έλαβε υπόψη:
1.Την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Μαρκινού Αθανάσιου η οποία έχει ως εξής:
“Στη Τοπική Κοινότητα Πτελοπούλας ∆.Ε Κάμπου του ∆ήμου Καρδίτσας στο αγροτεμάχιο
414/1971 έκτασης 34 στρεμμάτων έληξε η μίσθωσή του στης 30-11-2011. Ο ενοικιαστής
Βαρλάγκας Απόστολος λόγω συμμετοχής σε πρόγραμμα νιτρορύπανσης του συγκεκριμένου
αγροτεμάχιου έχει πάρει ξανά παράταση εκμίσθωσης για ένα έτος από 30-11-2010 έως 3011-2011. Λόγω συνέχισης του προγράμματος νιτροτύπανσης ζητείται η παράταση της
εκμίσθωσης του για δυο ακόμη έτη. Το Τοπικό Συμβούλιο της κοινότητας έλαβε τη σχετική
απόφαση η οποία συνημμένα βρίσκεται στη παρούσα εισήγηση και συμφωνεί να δοθεί διετή
παράταση για τη συνέχιση της ένταξης του παραγωγού στο πρόγραμμα νιτρορύπανσης.
Προηγούμενο μίσθωμα 23,01 €.”
2.Την με αριθ. 18/2011 ομόφωνη απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Πτελοπούλας με την
οποία εισηγείται στο ∆ημοτικό Συμβούλιο την διετή παράταση εκμίσθωσης του αγροτεμαχίου
στη θέση «ΚΑΡΟΜΑΓΟΥΛΑ» της Τ.Κ Πτελοπούλας εκτάσεως τριάντα τεσσάρων (34)
στρεμμάτων στον κ. Βαρλάγκα Απόστολο του Κωνσταντίνου. Το αγροτεμάχιο δεν είναι
απαραίτητο για τις ανάγκες της τοπικής κτηνοτροφίας.
3. Την με αριθμ. πρωτ.2171/22-3-2012 βεβαίωση της Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας ∆/νση Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής με την οποία βεβαιώνεται ότι ο Βαρλάγκας Απόστολος του
Κων/νου υπέβαλε αίτηση ένταξης για το πρόγραμμα της νιτρορύπανσης (διετής παράταση)
3.Την πρόταση του κ. Προέδρου για την παράταση σύμβασης μίσθωσης του παραπάνω
αγροτεμαχίου.
4.Τις τοποθετήσεις, απόψεις, των ∆ημοτικών Συμβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης.
Αποφάσισε ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση σύμβασης μίσθωσης του αριθ. 414/1971 αγροτεμαχίου στη θέση
«ΚΑΡΟΜΑΓΟΥΛΑ» της Τ.Κ Πτελοπούλας, στον κ. Βαρλάγκα Απόστολο του
Κωνσταντίνου κατά δύο (2) έτη, ήτοι από 30-11-2011 έως 30-11-2013 λόγω συμμετοχής
του σε πρόγραμμα νιτρορύπανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τους όρους της αρχικής
σύμβασης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δε συμμετείχε ο ∆ημοτικός
Σύμβουλος κ. Τσαντήλας Βασίλειος, λόγω αποχώρησής του από τη συνεδρίαση.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθμό 116/2012
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

