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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΡΡΩΝ 

         ΔΗΜΟ ΙΝΣΙΚΗ 

 

 

Α ρ ι θ.   σ ν ε δ ρ ί α ζ η ς: 10/12-4-2022  

 

Αριθ. Αποθ: 51/2022 

Απόζπαζμα από ηο πρακηικό ηης 10ης ζσνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ 

 

ΘΕΜΑ 20ο     Μίζθωζη δημοηικής έκηαζης 9.357,01 η.μ από ηο με αριθμ. 177   

                   ηεμάτιο ηοσ Αγροκηήμαηος Καλοτωρίοσ .                

                   

     ην ηδεξόθαζηξν , ζήκεξα ηελ 12ε ηνπ κελόο Απξηιίνπ, ηνπ έηνπο 2022, 

εκέξα  Σξίηε    θαη ώξα 17:00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε 

ηαθηηθή ζπλεδξίαζε κε κεηθηή ζύλζεζε δειαδή θαη κε ηειεδηάζθεςε θαη κε δηα 

δώζεο παξνπζία , ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό πξση: 2684/08.04.2022  

έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ  ε νπνία επηδόζεθε λόκηκα ζε όινπο 

ηνπ Γεκνηηθνύο πκβνύινπο θαη ζηνλ θ.  Γήκαξρν θαη δεκνζηεύζεθε 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ  Λ.3852/2010 (ΦΔΘ Α' 87).  

Άξρηζε ε ζπλεδξίαζε αθνύ ην ζώκα βξέζεθε ζε λόκηκε απαξηία κε ηελ 

παξνπζία είθνζη ηξηώλ      (23) κειώλ  θαη ηελ απνπζία ηεζζάξσλ    (4) 

κειώλ,  όπσο: 

 ΠΑΡΟΝΣΕ  ΑΠΟΣΕ 

 1 Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο 1 Θνζκίδεο Παλαγηώηεο 
2 Αξγπξνπνύινπ ηαπξνύια  Κνπκηδίδεο Υαξάιακπνο 

3 Γεσξγηάδεο Άλζηκνο 3 Ληθνιάνπ Ιεσλίδαο 

4 Γεκόπνπινο Θσλζηαληίλνο 4 Ραβαλίδεο Υξήζηνο 

5 Γήκνπ Ησάλλεο   

6 Εαπξίδεο Δπζηάζηνο   

7 Ειαηίληζεο Αληώληνο   
8 Ηληδέο Ληθόιανο   
9 Ησαλλίδνπ Καξία   

10 Θνξσλίδεο Παύινο   

11 Ιαδαξίδεο Θενιόγνο   
12 Ιεσλάθεο Ιεσλίδαο   

13 Ινύγγνο Εήζεο   

14 Καπξνθξύδεο Θπξηάθνο   

15 Ληθεθόξνπ Θσλζηαληίλνο   
6 Παλαγησηίδεο Ησζήθ   

17 Ρόδε νπιηάλα   

18 αββίδεο Παλαγηώηεο   

19 παλίδεο Δπζύκηνο   

20 Σνξνπλίδεο Ησάλλεο   

21 Σζίληζηνο Γεώξγηνο   

22 Φραγκαλής Δημήτριος   

23 Φπηαγθνπξίδνπ Όιγα   
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Πξόεδξνη πκβνπιίσλ Θνηλνηήησλ: 1) Αγγειίδνπ Αζαλαζία (ηδεξνθάζηξνπ) 2) 

Αξγπξόπνπινο Θπξηάθνο (Θαζηαλνύζζαο) 3) Κειαδίλεο Θσκάο (Υαξνπνύ) 4) 
Κπειειήο Ληθόιανο (Ρνδόπνιεο 5) Λαδεξίδεο Παύινο (Βπξώλεηαο) 6) Ληθεθόξνπ 

Βαζίιεηνο (Αλαηνιήο 7) Πεηξαθόπνπινο Ληθόιανο (Άλσ Πνξντα)   
 

     

 ηε ζπλεδξίαζε παξέζηε θαη ν Γήκαξρνο θ. Γνκνπρηζίδεο Φώηηνο πνπ 
θιήζεθε λόκηκα. 
 

Ο θ. Θνζκίδεο Παλαγηώηεο εηζήιζε θαζπζηεξεκέλα ζην πάλει ηεο 
ηειεδηάζθεςεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξσηεκάησλ πνπ ππνβάιινληαλ ζην 

Πξνεδξείν.  
Ο θ. Εαπξίδεο Δπζηάζηνο απνρώξεζε πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ 
ζεκάησλ εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο θ. Ινύγγνο Εήζεο απνζπλδέζεθε από ην πάλει ηεο ηειεδηάζθεςεο θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 1νπ ζέκαηνο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο θ. Σζίληζηνο Γεώξγηνο  απνρώξεζε  κεηά ηε  ζπδήηεζεο ηνπ 11νπ ζέκαηνο 
εκεξήζηαο δηάηαμεο. 
 

 

Σν 19ν  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο εηζεγήζεθε ν εηζεγήζεθε ν θ.  
Σνξνπλίδεο Ησάλλεο  , Αληηδήκαξρνο Οηθνλνκηθώλ θαη Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ  

θαη   είπε όηη ππάξρεη ελδηαθέξνλ εθκίζζσζεο 9.357,01 η.κ. από ην κε αξηζκ. 
177 αγξνηεκάρην ηνπ αγξνθηήκαηνο Θαινρσξίνπ. Ζ παξαπάλσ έθηαζε απνηειεί 

ζρνιηθό θιήξν θαη δεηείηαη  γηα αγξνηηθή εθκεηάιιεπζε θαη ζπγθεθξηκέλα γηα 
πνιπεηή θαιιηέξγεηα κεδηθήο. Ωο εθ ηνύηνπ δεηήζεθε ε γλώκε ηνπ πκβνπιίνπ 
Θαζηαλνύζζαο   ην νπνίν κε ηε κε αξηζ. 1/7-2-2022 απόθαζε  ζπλαίλεζε ζηελ 

εθκίζζσζε ηεο δεηνύκελεο έθηαζεο γηα είθνζη πέληε (25) έηε.  
 

 
 ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 192 §1 ηνπ Λ. 3463/2006  όπσο 
ηξνπνπνηήζεθε από ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 196 ηνπ λ. 4555/2018 ¨Ζ 

εθκίζζσζε αθηλήησλ ησλ Γήκσλ θαη ησλ Θνηλνηήησλ γίλεηαη κε δεκνπξαζία. Ζ  
δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη ππνρξεσηηθά γηα (1) κηα θνξά αλ δελ 

παξνπζηάζηεθε θαλέλαο πιεηνδόηεο. Αλ  ε  δεκνπξαζία δελ θέξεη  απνηέιεζκα, 
ε εθκίζζσζε κπνξεί λα γίλεη κε απεπζείαο ζπκθσλία, ηεο νπνίαο ηνπο όξνπο  
θαζνξίδεη ην δεκνηηθό  ζπκβνύιην¨. Αξκόδην όξγαλν γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο 

δεκνπξαζίαο είλαη ε επηηξνπή δηελέξγεηαο δεκνπξαζηώλ (άξζξν 1 ηνπ Π.Γ. 
270/1981). 

 
 Αθνύ νινθιεξώζεθε ε  εηζήγεζή ηνπ ζέκαηνο, ν  Πξόεδξνο θάιεζε ηα 
κέιε λα απνθαζίζνπλ  ζρεηηθά  κε ηελ εθκίζζσζε ηεο  παξαπάλσ 

αλαθεξόκελεο έθηαζεο   θαηόπηλ δεκνπξαζίαο ηνπο  ζρεηηθνύο όξνπο ηεο 
νπνίαο  θαζώο θαη ην ηίκεκα ηεο πξώηεο πξνζθνξάο , ζα θαζνξίζεη ε 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή.  
    Σν πκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ ζέκαηνο, έιαβε ππόςε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 192 §1 ηνπ Λ. 3463/2006, ην Π.Γ. 270/1981, ηε  κε 

αξηζκ. 1/7-1-2022 απόθαζε ηνπ πκβνπιίνπ Θαζηαλνύζζαο  , ηε κε αξηζκ. 
Πξση: 9883/20-5-1997 Γηαπηζησηηθή  απόθαζε ηνπ Πεξ/θνπ Γηεπζπληή Γ/λζεο 

Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο , κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε  
 

Ομόθωνα  και με ηην ψήθο ηοσ Προέδροσ Καζηανούζζας 

Αποθαζίζει  
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1. Σελ εθκίζζσζε κε δεκνπξαζία ζρνιηθνύ θιήξνπ  έθηαζεο 14.558,91 

η.κ. πνπ απνηειεί ηκήκα ηνπ  κε αξηζκ. 177  αγξνηεκαρίνπ  ηνπ 
αγξνθηήκαηνο Θαινρσξίνπ. 

  

 

 

2. Οξίδεη όπσο ν  θαζνξηζκόο ησλ όξσλ ηεο δεκνπξαζίαο θαη  ην ηίκεκα 
ηεο πξώηεο πξνζθνξάο ζα γίλεη κε απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο. 
 

  

 

 
   Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 51/2022 .  

   Έηζη ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί : 

 
Ο    ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ. 
                Σ..Τ 
     ΣΙΝΣΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ 
          Τπογραθή 1 

ΣΑ ΜΕΛΗ 
Σ.Τ 

 
Τπογραθές 22 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ 
Σ.Τ 

 
ΔΟΜΟΤΥΣΙΔΗ ΦΩΣΙΟ 

 

 
ΑΘΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΚΑ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 
 

  
ΜΑΤΡΟΦΡΤΔΗ ΚΤΡΙΑΚΟ 


