
 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ  

ΓΖΚΝΠ ΒΗΠΑΙΡΗΑΠ 

Α Ξ Ν Π Ξ Α Π Κ Α 
Από ην πξαθηηθό ηεο 27εο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Βηζαιηίαο πνπ 

δηαιακβάλεη ηελ αξηζκ.096/2019 απόθαζε ηεο κε ζέκα: 

Δμέηαζε αηηήζεωο ΜΖΟΑΛΡΖΟΗΩΛ ΒΗΠΑΙΡΗΑΠ γηα παξαίηεζε εθκίζζωζεο δεκνηηθνύ 
αγξνηεκαρίνπ Πεζακηάο έθηαζεο 30.566,15ηκ.  

ηε Νηγξίηα εξξώλ, ζήκεξα ηελ 22ε-Νθηωβξίνπ-2019 εκέξα Ρξίηε θαη ώξα 13.30κκ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
Γήκνπ Βηζαιηίαο ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ύζηεξα από ηελ αξηζκ.πξση.12009/17-10-2019 
έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Ν.4555/2018. 

Γηαπηζηώζεθε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ παξαβξέζεθαλ έμη(6) ελώ θιήζεθαλ όινη. 

πα ξ όλ η ε ο  α πόλ η ε ο  
ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ ΚΑΠΙΑΟΗΛΝΠ ΓΗΜΑΡΧΟ  
ΑΓΑΚΝΓΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ  
ΣΑΡΕΖΚΑΟΘΝΠ ΑΟΓΟΗΝΠ  
ΒΑΓΑΟΙΖΠ ΒΑΗΝΠ  
ΠΡΑΟΗΓΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ  
ΑΓΓΔΙΑΘΖΠ ΣΟΖΠΡΝΠ  
 

 

ΚΑΟΗΓΖΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ 
  
 
Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηνλ δεκνηηθό 
ππάιιειν Κπνζηάλε Θωκά 

Ν Ξ ξό ε δ ξν ο  ε η ζε γ ν ύκε λ ν ο  η ν  6 ν  η ε ο  ε κε ξή ζ η αο  δ η ά η αμ ε ο  ε ί πε :  
Με ηελ πξνγελέζηεξε αξηζκ.92/2018 ΑΝΔ εγθξίλακε ηελ δηελέξγεηα πξόρεηξεο πιεηνδνηηθήο 

δεκνπξαζίαο, όπσο απνθαζίζηεθε κε ηελ αξηζκ.188/2017 ΑΓΠ, & αξηζκ.1/2017 απόθαζε ηνπ Σ 
εζακηάο γηα είθνζη πέληε (25) ρξόληα, γηα ηελ εθκίζζσζε δεκνηηθήο έθηαζεο 30.566,16 η.κ. κε 
αξηζκό 1314β (αξρ. Γηαλνκήο 1938 & .Γ. 1960) αγξνθηήκαηνο Πεζακηάο, γηα βηνηερληθή - 
βηνκεραληθή ρξήζε, θαηόπηλ αίηεζε ηεο εηαηξίαο ΜΖΟΑΛΡΖΟΗΑ ΒΗΠΑΙΡΗΑΠ ΔΞΔ  

Η δεκνπξαζία δηεμήρζεθε ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο ζην Γεκνηηθό θαηάζηεκα Νηγξίηαο 
ζηηο 17-10-2018 θαη ώξα 11.00πκ έωο 11.30 πκ εκέξα Ρεηάξηε όπνπ ηειεπηαίνο θαη κνλαδηθόο 
πιεηνδόηεο αλαδείρζεθε ε εηαηξία ΜΖΟΑΛΡΖΟΗΑ ΒΗΠΑΙΡΗΑΠ ΔΞΔ πνπ πξνζέθεξε ην πνζό ησλ 20€ 
αλά ζηξέκκα εηεζίσο θαη κε ηελ πξνγελέζηεξε αξηζκ.99/2018 ΑΝΔ εγθξίλακε ηα πξαθηηθά ηνπ 
πξόρεηξνπ πιεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ. 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο ΜΖΟΑΛΡΖΟΗΑ ΒΗΠΑΙΡΗΑΠ ΔΞΔ δηα ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ ηεο Σύηα 
Γεκεηξίνπ θαηέζεζε αίηεζε κε αξηζκ.πξση.11926/15-10-2019 κε ηελ νπνία δεηάεη λα παξαηηεζεί 
από ηελ ελ ιόγσ εθκίζζσζε.  

ηνπο όξνπο ηεο δεκνπξαζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην άξζξν 15 αλαθέξεηαη: 
Σε πεπίπηωζη καηά ηην οποία για οποιοδήποηε λόγο και αιηία εγκαηαλειθθούν οι εκμιζθωμένοι χώποι 
από ηο μιζθωηή ππιν από ηη λήξη ηηρ ζύμβαζηρ, θα οθείλονηαι και θα καθίζηανηαι ληξιππόθεζμα και 
απαιηηηά όλα ηα μέχπι ηηρ λήξηρ ηηρ ζύμβαζηρ μιζθώμαηα, παπάλληλα θα εκπίπηει η καηαηεθείζα 
εγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ. 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο ΜΖΟΑΛΡΖΟΗΑ ΒΗΠΑΙΡΗΑΠ ΔΞΔ πξνηίζεηαη λα πιεηνδνηήζεη εθ λένπ ην 
παξαπάλσ αγξνηεκάρην κε δηαθνξεηηθή επσλπκία ηεο επηρείξεζεο δηόηη έρεη επεθηείλεη ηηο 
δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ζε δηαθνξεηηθά πξντόληα. 

Πξνηείλσ λα απνδερηνύκε ηελ αίηεζε παξαίηεζεο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ΜΖΟΑΛΡΖΟΗΑ 
ΒΗΠΑΙΡΗΑΠ ΔΞΔ, λα επαλαδεκνπξαηήζνπκε ην ελ ιόγσ αθίλεην κε ρξήζε «εγθαηαζηάζεηο ΑΞΔ 
(αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο)» θαζώο ζεσξείηαη όηη ζα ππάξμεη κεγαιύηεξν ελδηαθέξνλ 
επελδπηώλ κε ζθνπό ηεο αμηνπνίεζε ηνπ δεκνηηθνύ αθηλήηνπ 

Οζνλ αθνξά ην άξζξν 15 ησλ όξσλ δεκνπξαζίαο έσο ην ηέινο ησλ ελεξγεηώλ ηνπ πξόρεηξνπ 
πιεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ θαη ηελ αλάδεημε λένπ αλαδόρνπ πξνηείλσ λα ρξεώλεηαη θαλνληθά ν 
νηθνλνκηθόο θνξέαο ΜΖΟΑΛΡΖΟΗΑ ΒΗΠΑΙΡΗΑΠ ΔΞΔ.  

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνύ έιαβε ππόςε ηελ παξαπάλσ εηζήγεζε, ηα ζηνηρεία ηνπ ζρεηηθνύ 
θαθέινπ & ύζηεξα από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

απνθαζίδεη νκόθωλα 

Απνδέρεηαη ηελ αίηεζε παξαίηεζεο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ΜΖΟΑΛΡΖΟΗΑ 

ΒΗΠΑΙΡΗΑΠ ΔΞΔ από ηελ εθκίζζσζε δεκνηηθήο έθηαζεο 30.566,16 η.κ. κε αξηζκό 1314β 

(αξρ. Γηαλνκήο 1938 & .Γ. 1960) αγξνθηήκαηνο Πεζακηάο γηα είθνζη πέληε (25) ρξόληα, 
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όπσο απνθαζίζηεθε κε ηελ αξηζκ.188/2017 ΑΓΠ, αξηζκ.1/2017 απόθαζε ηνπ Σ 

εζακηάο, αξηζκ.92/2018 ΑΝΔ & αξηζκ.99/2018 ΑΝΔ.  

ύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο δεκνπξαζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην άξζξν 15 πνπ 

αλαθέξεη όηη «Σε πεπίπηωζη καηά ηην οποία για οποιοδήποηε λόγο και αιηία εγκαηαλειθθούν 

οι εκμιζθωμένοι χώποι από ηο μιζθωηή ππιν από ηη λήξη ηηρ ζύμβαζηρ, θα οθείλονηαι και 

θα καθίζηανηαι ληξιππόθεζμα και απαιηηηά όλα ηα μέχπι ηηρ λήξηρ ηηρ ζύμβαζηρ 

μιζθώμαηα, παπάλληλα θα εκπίπηει η καηαηεθείζα εγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ» εληέιεη ηελ 

νηθνλνκηθή ππεξεζία λα ρξεώλεηαη θαλνληθά ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ΜΖΟΑΛΡΖΟΗΑ 

ΒΗΠΑΙΡΗΑΠ ΔΞΔ. έσο ην ηέινο ησλ ελεξγεηώλ ηνπ πξόρεηξνπ πιεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ θαη 

ηελ αλάδεημε λένπ αλαδόρνπ πνπ ζα πξνθύςεη από ηελ επαλαδεκνπξάηεζε γηα ηελ  

εθκίζζσζε ηεο δεκνηηθήο έθηαζεο 30.566,16 η.κ. κε αξηζκό 1314β (αξρ. Γηαλνκήο 1938 

& .Γ. 1960) αγξνθηήκαηνο Πεζακηάο. 

Δγθξίλεη ηελ επαλαδεκνπξάηεζε ηνπ ελ ιόγσ αθηλήηνπ, κε ρξήζε 

«εγθαηαζηάζεηο ΑΞΔ (αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο)» θαζώο ζεσξείηαη όηη ζα ππάξμεη 

κεγαιύηεξν ελδηαθέξνλ επελδπηώλ κε ζθνπό ηεο αμηνπνίεζε ηνπ δεκνηηθνύ αθηλήηνπ. Με 

λεώηεξε απόθαζε ζα νξηζζνύλ νη όξνη ηεο δεκνπξάηεζεο. 

Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν γηα ηηο πεξαηηέξσ λόκηκεο ελέξγεηεο. 

Ζ Απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 96/2019 
Ο Πρόεδροσ        Σα μζλη 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Με εντολή  Δημάρχου 

 
Μποςτάνησ Θωμάσ 

Διοικητικός υπάλληλος με βαθμό Α’ 
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