
 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ  

ΓΖΚΟ ΒΗΑΙΣΗΑ 

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 
Από ην πξαθηηθό ηεο 30εο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Βηζαιηίαο πνπ 

δηαιακβάλεη ηελ αξηζκ.115/2019 απόθαζε ηεο κε ζέκα: 

Δμέηαζε αίηεζεο Ληθνύδε Παξαζθεπήο ηνπ Πέηξνπ 
 

ηε Νηγξίηα εξξώλ, ζήκεξα ηελ 25ε-Λνεκβξίνπ-2019 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 13.00κκ ε Οηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή Γήκνπ Βηζαιηίαο ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ύζηεξα από ηελ αξηζκ.πξση.13785/20-
11-2019 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Ν.4555/2018. 

Γηαπηζηώζεθε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ παξαβξέζεθαλ ηέζζεξηο (4) ελώ θιήζεθαλ όινη. 

πα ξ όλ η ε ο  α πόλ η ε ο  
ΑΓΑΚΟΤΓΖ ΗΩΑΛΛΖ  
ΥΑΣΕΖΚΑΡΘΟ ΑΡΓΤΡΗΟ  
ΣΑΤΡΗΓΖ ΗΩΑΛΛΖ  
ΑΓΓΔΙΑΘΖ ΥΡΖΣΟ 
 

 

ΑΘΑΛΑΗΟ ΚΑΙΑΡΗΛΟ ΓΗΜΑΡΥΟ 
ΒΑΓΑΡΙΖ ΒΑΗΟ 
ΚΑΤΡΗΓΖ ΓΔΩΡΓΗΟ  
Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηνλ δεκνηηθό 
ππάιιειν Κπνζηάλε Θωκά 

Πξνήδξεπζε ν αληηδήκαξρνο θαη αληηπξόεδξνο ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο Αδακνύδεο Ηωάλλεο 
(ιόγω έθηαθηεο κεηάβαζεο ηνπ Γεκάξρνπ ζηελ Θεζζαινλίθε). 

Ο Πξνεδξεύωλ αληηδήκαξρνο εηζεγνύκελνο ην 10ν ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε: 
Η νηθνλνκηθή ππεξεζία κε ην αξηζκ.πξωη.10884/24-09-2019 εγγξαθό ηεο αλαθέξεη:  
Η Ληθνύδε Παξαζθεπή ηνπ Πέηξνπ θαηέζεζε αίηεζε γηα παξαίηεζε από ηε κίζζσζε ηνπ 

αγξνηεκαρίνπ κε αξηζ. 1-2 εθηάζεσο 5.700ηκ ζηε ηνπνζεζία ηξπκώλα ηεο ΣΚ Αγίαο Παξαζθεπήο 
επεηδή ην αλαθεξόκελν αγξνηεκάρην είλαη άγνλν. 

Γηα ην ζπγθεθξηκέλν αγξνηεκάρην ε Οηθνλνκηθή Τπεξεζία βεβαίσζε κίζζσκα γηα ηελ 
θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν 2019-2020 ύςνπο 228,00€. 

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ζα πξέπεη λα απνθαζίζεη εάλ ζα θάλεη δεθηή ηελ αίηεζε ηεο Νηθνύδε 
Παξαζθεπήο ή όρη. 

Δάλ γίλεη δεθηή, ζα πξέπεη λα απνθαζίζεη: 
 Σε δηαγξαθή ηεο νθεηιήο ύςνπο 228,00€ σο κίζζσκα γηα ηελ θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν 2019-2020. 
 Σελ επαλαδεκνπξάηεζε ηνπ αξηζκ.1-2 αγξνηεκαρίνπ εθηάζεσο 5.700 η.κ. ζηε ηνπνζεζία 

ηξπκώλα ηεο Σ.Κ. Αγίαο Παξαζθεπήο κε ηνπο ίδηνπο όξνπο ηεο αξρηθήο δεκνπξαζίαο. 

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή έρνληαο ππόςε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνεδξεύνληνο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο θαη κεηά από 
δηαινγηθή ζπδήηεζε 

απνθαζίδεη νκόθωλα 

Απνδέρεηαη ηελ αίηεζε πνπ θαηέζεζε ε Ληθνύδε Παξαζθεπή ηνπ Πέηξνπ γηα 

παξαίηεζε από ηε κίζζσζε ηνπ αγξνηεκαρίνπ κε αξηζ. 1-2 εθηάζεσο 5.700ηκ ζηε ηνπνζεζία 

ηξπκώλα ηεο ΣΚ Αγίαο Παξαζθεπήο επεηδή ην αλαθεξόκελν αγξνηεκάρην είλαη άγνλν όπσο 
αλαθέξεη ε νηθνλνκηθή ππεξεζία κε ην αξηζκ.πξωη.10884/24-09-2019 εγγξαθό ηεο 

βεβαίσζε κίζζσκα γηα ηελ θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν 2019-2020 ύςνπο 228,00€.  

Δγθξίλεη ηε δηαγξαθή ηεο νθεηιήο ηεο ύςνπο 228,00€ σο κίζζσκα γηα ηελ 

θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν 2019-2020 θαη ηελ επαλαδεκνπξάηεζε ηνπ αξηζ. 1-2 αγξνηεκαρίνπ 
εθηάζεσο 5.700 η.κ. ζηε ηνπνζεζία ηξπκώλα ηεο Σ.Κ. Αγίαο Παξαζθεπήο κε ηνπο ίδηνπο 

όξνπο ηεο αξρηθήο δεκνπξαζίαο. 

Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν γηα ηηο πεξαηηέξσ λόκηκεο ελέξγεηεο. 

Ζ Απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 115/2019 
Ο Προεδρεφων         Σα μζλη 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Με εντολή  Δημάρχου 

Μποςτάνησ Θωμάσ 
Διοικητικός υπάλληλος με βαθμό Α’ 

  

ΑΔΑ: 6ΗΟΣΩ9Β-2ΗΙ


		2019-11-26T12:48:12+0200
	Athens




