ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ
ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ

ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 06/2018 ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ

Θέμα: Λύση σύμβασης μίσθωσης αγροτεματίων στην Σ.Κ. Πελαργού και έγκριση
εκμίσθωσης εκ νέοσ.
Αριθ. Απόυασης: 105/2018
ην Ακύληαην, ζήκεξα 29 ηνπ κελόο Μαξηίνπ ηνπ έηνπο 2018, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα
18:00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζηελ
αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό
πξσηνθόιινπ 4448/22-03-2018 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ, πνπ δεκνζηεύζεθε θαη επηδόζεθε κε απνδεηθηηθό, ζε θαζέλα ρσξηζηά.
Γηαπηζηώζεθε από ηνλ Πξόεδξν, πσο ππήξρε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 27
κειώλ παξαβξέζεθαλ παξόληα 21 κέιε.
ΠΑΡΟΝΣΔ
Θενδώξνπ Απόζηνινο
Μσπζηάδεο Κσλζηαληίλνο
Ραθόπνπινο Άγγεινο

Αθξηηίδεο Βαγγέιεο
Υαξηηίδεο Δπζύκηνο
Γειεγηαλλίδεο Δπζηάζηνο
Ησάλλνπ Υξήζηνο
Υαηδεηηκνζένπ Ησάλλεο
Σακήιηαο Αιέμαλδξνο
Ησαλλίδνπ – Σδίηδηνπ Διέλε
Νάηζεο Ησάλλεο
Καξαγηαλλίδεο άββαο
Αβξακίδεο Ησάλλεο
Γνξάληε Δηξήλε
Λάδεο Γεκήηξηνο
Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο
Μπνύηζθνπ Λεκνληά
Σζαρεηξίδεο πύξνο
Σαπαθαξάθεο Βαζίιεηνο
Βεξάλε Φσηεηλή
Γηαλληηζνπνύινπ πκέια

ΑΠΟΝΣΔ
Θενδσξίδεο Αβξαάκ
Βνιηώηεο Αξγύξεο
Γεώξγνπ Σξύθσλ
Μπάληεο Ηνξδάλεο
Καξανύιε Αθξνδίηε
Παπαζαλαζίνπ Κσλζηαληίλνο

Παξώλ ν Γήκαξρνο θ. Θενδσξίδεο Κσλ/λνο πνπ θιήζεθε λόκηκα.
Παξώλ ζηελ ζπλεδξίαζε ν Πξόεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Ακπληαίνπ θ.
Σξπθσλόπνπιν Γεώξγην.
Παξόληεο ζηελ ζπλεδξίαζε νη Πξόεδξνη ησλ Σνπηθώλ Κνηλόηεησλ, Φηιώηα θ.
Μαξθόπνπιν Αλέζηε, Πειαξγνύ θ. αββίδε Ηάθσβν ,Βεγόξσλ θ. Κξεηηθνύ Δηξήλε θαη
Ρνδώλα θ. Παξαζθεπά Γεκήηξην.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 3νπ εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκαηνο πξνζήιζε
ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο θ. Μπάληεο Ηνξδάλεο θαη ε θ. Γηαλληηζνπνύινπ πκέια.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 6νπ ζέκαηνο απνρώξεζε ν Αληηδήκαξρνο θ. Υαηδεηηκνζένπ
Ησάλλεο.
Παξνύζα ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Γηνβαλλίηζα Διέλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.
Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 15ν ζέκα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ηελ εηζήγεζε ηεο
νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ε νπνία έρεη σο εμήο: Με ηελ αξηζκ. πξση. 4126/16-03-2018 αίηεζε
ηνπ ν Αλαζηαζίνπ άββαο ηνπ Υξήζηνπ, κε ηελ νπνία δεηά ηε ιύζε κίζζσζεο ησλ
αγξνηεκαρίσλ κε αξηζκνύο 84-531 ΑΓ ΕΩΝΖ έθηαζεο 11,00ζηξ. & 84-531 ΓΓ ΕΩΝΖ
έθηαζε 5,00ζηξ., ηα νπνία κηζζώλεη γηα ρξνληθό δηάζηεκα από 01/01/2016 έσο 31/10/2019,
κε εηήζην κίζζσκα ηα πνζά ησλ 275,00€ θαη 125,00€ αληίζηνηρα, πνπ βξίζθνληαη ζηελ
πεξηθέξεηα ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Πειαξγνύ, ιόγσ ζπληαμηνδόηεζεο ηνπ θαη θαηά
ζπλέπεηα δειώλεη αδπλακία ηήξεζεο ησλ όξσλ ησλ ζπκθσλεηηθώλ.
Καιείηαη ην Γεκνηηθό πκβνύιην ιακβάλνληαο ππόςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 270/81 «Πεξί θαζνξηζκνύ ησλ νξγάλσλ, ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ
όξσλ δηελεξγείαο δεκνπξαζηώλ δη’ εθπνίεζηλ ή εθκίζζσζηλ πξαγκάησλ ησλ δήκσλ θαη
θνηλνηήησλ»
2. Σελ ππ’ αξηζκ. 160/2015 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί έγθξηζεο πξαθηηθώλ,
κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ ηα πξαθηηθά ηεο Γεκνπξαζίαο από ηελ νπνία αλαδείρζεθε
ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο γηα ηελ εθκίζζσζε ησλ αλσηέξσ αγξνηεκαρίσλ ν Αλαζηαζίνπ άββαο
ηνπ Υξήζηνπ.
3. Σα από 02 επηεκβξίνπ 2015 ζπκθσλεηηθά κίζζσζεο ζύκθσλα κε ηα νπνία ν Γήκνο
Ακπληαίνπ εθκηζζώλεη ηα αγξνηεκάρηα, κε αξηζκνύο 84-531 ΑΓ ΕΩΝΖ έθηαζεο 11,00ζηξ.
& 84-531 ΓΓ ΕΩΝΖ έθηαζεο 5,00ζηξ ζηνλ Αλαζηαζίνπ άββα ηνπ Υξήζηνπ γηα ην ρξνληθό
δηάζηεκα από 01-01-2016 έσο 31-10-2019.
Να απνθαζίζεη ηε ιύζε ηεο ζύκβαζεο κίζζσζεο ησλ αγξνηεκαρίσλ κε αξηζκνύο 84-531 ΑΓ
ΕΩΝΖ έθηαζεο 11,00ζηξ. & 84-531 ΓΓ ΕΩΝΖ έθηαζε 5,00ζηξ., ην κίζζσκα ησλ νπνίσλ
εηεζίσο αλέξρεηαη ζηα πνζά ησλ 275,00€ θαη 125,00€ αληίζηνηρα, κεηαμύ ηνπ Γήκνπ
Ακπληαίνπ θαη ηνπ Αλαζηαζίνπ άββα ηνπ Υξήζηνπ, θαζώο ν κηζζσηήο δειώλεη αδπλακία
ζπλέρηζεο ηεο κίζζσζεο ιόγσ ζπληαμηνδόηεζεο.
Ο Γήκνο Ακπληαίνπ ζηα πιαίζηα ηεο πξόσξεο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο, δηθαίσο παξαθξαηεί θαη
εηζπξάηηεη εμ νλόκαηνο ηνπ ηηο Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο Καιήο Δθηέιεζεο πνπ έρεη θαηαζέζεη
θαηά ηελ ππνγξαθή ησλ ζπκθσλεηηθώλ ν κηζζσηήο.

Μεηά ηε ιύζε ηεο ζύκβαζεο εθόζνλ απηή απνθαζηζζεί, έρεη δεηεζεί από ην Σνπηθό
πκβνύιην Πειαξγνύ ε έγθξηζε γηα ηελ εθ λένπ εθκίζζσζε ησλ αλσηέξσ αγξνηεκαρίσλ κε
λέα θαλεξή πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία ηνπο όξνπο ηεο νπνίαο ζα απνθαζίζεη ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ.
Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο αθνύζζεθαλ δηάθνξεο απόςεηο
ησλ Γεκνηηθώλ πκβνύισλ, όπσο απηέο αλαιπηηθόηεξα αλαγξάθνληαη ζηα
απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά.
Ο πξόεδξνο θάιεζε ην δεκνηηθό ζπκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην, αθνύ ζθέθζεθε λόκηκα θαη έιαβε ππόςε:
 ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ.
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
Σελ ιύζε ηεο ζύκβαζεο κίζζσζεο ησλ αγξνηεκαρίσλ κε αξηζκνύο 84-531 ΑΓ ΕΩΝΖ
έθηαζεο 11,00ζηξ. & 84-531 ΓΓ ΕΩΝΖ έθηαζε 5,00ζηξ., ην κίζζσκα ησλ νπνίσλ εηεζίσο
αλέξρεηαη ζηα πνζά ησλ 275,00€ θαη 125,00€ αληίζηνηρα, κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ θαη
ηνπ Αλαζηαζίνπ άββα ηνπ Υξήζηνπ, θαζώο ν κηζζσηήο δειώλεη αδπλακία ζπλέρηζεο ηεο
κίζζσζεο ιόγσ ζπληαμηνδόηεζεο.
Ο Γήκνο Ακπληαίνπ ζηα πιαίζηα ηεο πξόσξεο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο, δηθαίσο παξαθξαηεί θαη
εηζπξάηηεη εμ νλόκαηνο ηνπ ηηο Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο Καιήο Δθηέιεζεο πνπ έρεη θαηαζέζεη
θαηά ηελ ππνγξαθή ησλ ζπκθσλεηηθώλ ν κηζζσηήο.
Σελ έγθξηζε γηα ηελ εθ λένπ εθκίζζσζε ησλ αλσηέξσ αγξνηεκαρίσλ κε λέα θαλεξή
πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία ηνπο όξνπο ηεο νπνίαο ζα απνθαζίζεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ
Γήκνπ Ακπληαίνπ.
Τπέξ ηεο απόθαζεο ςήθηζε θαη ν πξόεδξνο ηεο Σ.Κ. Πειαξγνύ.

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 105/2018.
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