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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
469/2013
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
28/22-10-2013
Πρακτικό Συνεδριάσεως της
Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 25η του µηνός Οκτωβρίου του έτους
2013 και ώρα 10:00, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα
(υπάλληλος ∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο
προορισµένο µέρος του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της
υπ’ αριθ. 469/2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 22-10-2013.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

Aριθ. Πρωτ.: 29278/29-10-2013
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΘΕΜΑ
Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για εκµίσθωση αγροτεµαχίων στην Τ.Κ
∆αφνοσπηλιάς της ∆.Ε Καλλιφωνίου
Στην Καρδίτσα σήµερα την 22α του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα
13:00', στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 28482/18-10-2013 έγγραφη
πρόσκληση του 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) Παπαγεωργίου Σταύρος, Πρόεδρος

1) Αναστασίου Απόστολος, Τακτικό µέλος

2) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος

2) Καραγιάννης Νικόλαος, Τακτικό Μέλος

3) Κωτούλας Φίλιππος, Τακτικό Μέλος

3) Μουζιούρας Νικόλαος, Τακτικό Μέλος

4) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος

4) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος

5) Μπουραζάνης Αθανάσιος, Αναπλ. Μέλος

5) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος

6) Γιοβάνης Γεώργιος, Αναπλ. Μέλος

Αν και κλήθηκαν νόµιµα

Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών,
παρόντες ήταν οι 6, 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 αγροτεµαχίων στην Τ.Κ ∆αφνοσπηλιάς της ∆.Ε Καλλιφωνίου και αφού
έλαβε υπόψη:
1.Την εισήγηση της υπαλλήλου του Τµήµατος Εσόδων Αικ. Μεσδανίτη, η οποία ανέφερε
ότι στις 15-10-2013 στο δηµοτικό κατάστηµα Καλλιφωνίου και ενώπιον της επιτροπής
που συστάθηκε µε την υπ'αριθµ. 536/2012 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου
διενεργήθηκε δηµοπρασία για την εκµίσθωση αγροτεµαχίων στην Τοπική Κοινότητα
∆αφνοσπηλιάς. Αφού αναφέρθηκε αναλυτικά στο ιστορικό του θέµατος ζήτησε από τα
µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να εγκρίνουν τα πρακτικά της δηµοπρασίας.
2. Την υπ'αριθµ. 528/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία εγκρίθηκε
η εκµίσθωση αγροτεµαχίων σε Τοπικές Κοινότητες της ∆ηµοτικής Ενότητας Καλλιφωνίου
3. Την υπ'αριθµ. 540/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία
καθορίστηκαν οι όροι εκµίσθωσης των αναφεροµένων στην υπ'αριθµ. 528/2012 απόφαση
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αγροτεµαχίων
4. Τα από 4-1-2013, 11-1-2013 και 18-1-2013 πρακτικά δηµοπρασιών για την εκµίσθωση
των αγροτεµαχίων στην Τ.Κ ∆αφνοσπηλιάς, οι οποίες κηρύχτηκαν άγονες
5. Την υπ'αριθµ. 17/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης πρακτικών
δηµοπρασίας αγροτεµαχίων σε Τοπικές Κοινότητες της ∆ηµοτικής Ενότητας Καλλιφωνίου
6. Την υπ'αριθµ. 8/2013 απόφαση του Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας
∆αφνοσπηλιάς, µε την οποία το Τοπικό Συµβούλιο εµµένει στην υπ'αριθµ. 7/2012
απόφασή του σε ό,τι αφορά την εκµίσθωση των αγροτεµαχίων στις θέσεις “Σπηλιά” και
“Κριµιλίτσα”
7. Τα από 15-10-2013 πρακτικά φανερής πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την εκµίσθωση
αγροτεµαχίων στις θέσεις “Σπηλιά” και “Κριµιλίτσα” της Τοπικής Κοινότητας
∆αφνοσπηλιάς, από τις οποίες αναδείχθηκαν πλειοδότες:
α) Για το εκτός αναδασµού αγροτεµάχιο στη θέση “Σπηλιά”, έκτασης 27,00 στρεµµάτων η
Κοτρώτσιου Θωµαή του Κων/νου µε το ποσό των 10,50 € ανά στρέµµα ετησίως µε
εγγυητή τον Ριζογιάννη Βασίλειο του Στυλιανού
β) Για το υπ'αριθµ. 115 (αναδασµού 1974) αγροτεµάχιο στη θέση “Κριµιλίτσα”, έκτασης
19,55 στρεµµάτων η Κοτρώτσιου Θωµαή του Κων/νου µε το ποσό των 10,50 € ανά
στρέµµα ετησίως µε εγγυητή τον Ριζογιάννη Βασίλειο του Στυλιανού
8.Το γεγονός ότι τα παραπάνω αγροτεµάχια
κτηνοτροφίας.

δεν είναι απαραίτητα για τις ανάγκες της

9. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
10.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής
Αποφάσισε οµόφωνα
Την έγκριση των πρακτικών φανερής πλειοδοτικής δηµοπρασίας που διεξήχθη την
15-10-2013 για την εκµίσθωση αγροτεµαχίων στις θέσεις “Σπηλιά” και “Κριµιλίτσα” της
Τοπικής Κοινότητας ∆αφνοσπηλιάς της ∆ηµοτικής Ενότητας Καλλιφωνίου, από την οποία
αναδείχθηκαν πλειοδότες:
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α) Για το εκτός αναδασµού αγροτεµάχιο στη θέση “Σπηλιά”, έκτασης 27,00 στρεµµάτων η
Κοτρώτσιου Θωµαή του Κων/νου µε το ποσό των 10,50 € ανά στρέµµα ετησίως µε
εγγυητή τον Ριζογιάννη Βασίλειο του Στυλιανού
β) Για το υπ'αριθµ. 115 (αναδασµού 1974) αγροτεµάχιο στη θέση “Κριµιλίτσα”, έκτασης
19,55 στρεµµάτων η Κοτρώτσιου Θωµαή του Κων/νου µε το ποσό των 10,50 € ανά
στρέµµα ετησίως µε εγγυητή τον Ριζογιάννη Βασίλειο του Στυλιανού

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό
469/2013
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές
Καρδίτσα ...........
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

