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   ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΟΙΡΑΣΘΑ 

ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑΙΗ ΕΜΟΣΗΣΑ ΕΡΡΩΜ 

         ΔΗΛΟ ΘΜΣΘΙΗ 

 

 

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

 

Αριθ. Αποθ: 53/2022 

Απόζπαζμα από ηο πρακηικό ηης 10ης ζσνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ 

 

ΘΕΛΑ 22ο     Επί αιηήζεως Αναζηαζίοσ Υρήζηοσ για λύζη ηης μίζθωζης  

                   κοινότρηζηης δημοηικής έκηαζης. 

                

                    

     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 2 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   
16 Παλαγησηίδεο Ησζήθ   

17 Ρόδε νπιηάλα   

18 αββίδεο Παλαγηώηεο   

19 παλίδεο Δπζύκηνο   

20 Σνξνπλίδεο Ησάλλεο   

21 Σζίληζηνο Γεώξγηνο   

22 Φραγκαλής Δημήτριος   
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23 Φηαγθνπξίδνπ Όιγα   

 

Πξόεδξνη πκβνπιίσλ Θνηλνηήησλ: 1) Αγγειίδνπ Αζαλαζία (ηδεξνθάζηξνπ) 2) 
Αξγπξόπνπινο Θπξηάθνο (Θαζηαλνύζζο) 3) Κειαδίλεο σκάο (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 22ν  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο εηζεγήζεθε ν θ. Σνξνπλίδεο Ησάλλεο, 

Αληηδήκαξρνο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ  θαη αλαθέξζεθε ζηε κε αξηζκ. Πξση: 

1374/23-2-2022 εηζήγεζε ηεο Αλ. Πξ/λε ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ε νπνία 

δηακνηξάζηεθε ζηα κέιε καδί κε ηελ πξόζθιεζε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη 

απηνηειώο παξαηίζεηαη  σο αθνινύζσο : 

 

ΘΔΚΑ: ΑΗΣΖΖ ΣΟΤ ΑΛΑΣΑΗΟΤ ΥΡΖΣΟΤ ΓΗΑ ΣΖ ΙΤΖ ΚΗΘΩΖ 

ΘΟΗΛΟΥΡΖΣΖ ΔΘΣΑΖ 

 

Ιακβάλνληαο ππόςε: 

1. Σν κε αξηζκ. Πξση: 768/25.01.2019 ζπκθσλεηηθό κεηαμύ ηνπ Γήκνπ 

ηληηθήο θαη ηνπ Αλαζηαζίνπ Υξήζηνπ ηνπ Γεσξγίνπ γηα ηελ εθκίζζσζε 

έθηαζεο 12.237,39 η.κ. από ην αξηζκ. 239 δ θνηλόρξεζην ηεκάρην ηνπ 

αγξνθηήκαηνο Αγθίζηξνπ γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα ησλ 25 εηώλ 

απνθιεηζηηθά θαη κόλν γηα ηελ ίδξπζε θηελνηξνθηθήο κνλάδαο. 

2. Σελ αξηζκ. 10112/11.11.2021 αίηεζε ηνπ Αλαζηαζίνπ Υξήζηνπ ηνπ 

Γεσξγίνπ κε ηελ νπνία αηηείηαη ηε ιύζε ηεο αλσηέξσ ζύκβαζεο κίζζσζεο 

γηα ιόγνπο πγείαο πνπ πξνέθπςαλ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο 

(επηζπλάπηεηαη ζρεηηθό ηαηξηθό πηζηνπνηεηηθό) 

3. Σε ζεκείσζε ηνπ λνκηθνύ ζπκβνύινπ ηνπ Γήκνπ κε εκεξνκελία 

20.12.2021 όηη επί ηεο παξνύζεο αίηεζεο ηζρύνπλ αθξηβώο ηα 

δηαιακβαλόκελα ζηελ κε αξηζκ. Πξση: 9990/08.01.2021 πξνεγνύκελε 

γλσκνδόηεζε ηνπ επί ηεο αηηήζεσο ηνπ Αλησληάδε Παλαγηώηε γηα ιύζε 

αγξνκίζζσζεο. 

4. Σελ παξαπάλσ αλαθεξόκελε κε αξηζκ. Πξση: 9990/08.01.2021 

πξνεγνύκελε γλσκνδόηεζε ηνπ λνκηθνύ ζπκβνύινπ ηνπ Γήκνπ επί ηεο 

αηηήζεσο ηνπ Αλησληάδε Παλαγηώηε. 

Θαιείηαη ην Γεκνηηθό πκβνύιην λα απνθαζίζεη γηα ηε ιύζε ή κε ηεο 

παξαπάλσ ζύκβαζεο κίζζσζεο θαζώο θαη ην ρξόλν έλαξμεο απηήο.  
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Κεηά ηα παξαπάλσ ν θ. Πξόεδξνο θάιεζε ην ζώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

 

 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Αθνύ έιαβε ππόςε: 

 Σε κε αξηζκ. Πξση: 1374/23-2-2022 εηζήγεζε ηεο Αλ. Πξ/λε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο θαη όια ηα ζρεηηθά αλαθεξόκελα έγγξαθα 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 παξ. 3 ηνπ λ. 3852/2010 κεηά  από δηαινγηθή 

ζπδήηεζε 

 

Ομόθωνα  ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ  

 

1. Δγθξίλεη ηε ιύζε ηεο κε αξηζκ. Πξση: 768/25.01.2019  ζύκβαζεο κίζζσζεο 
κεηαμύ ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ θ. Αλαζηαζίνπ Υξήζηνπ ηνπ Γεσξγίνπ ιόγσ ησλ 

πξνβιεκάησλ πγείαο πνπ πξνέθπςαλ ζηνλ ηειεπηαίν κεηά ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζύκβαζεο. 

2. Οξίδεη σο ρξόλν ιήμεο ηεο ζύκβαζεο ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο 

γηα ηε δηαθνπή ηεο από ηνλ αηηνύληα δειαδή ηηο 11.11.2021.  
  

 
   Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 53/2022 .  

   Έηζη ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί : 

 
Ο    ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ. 
                Σ..Τ 
     ΣΘΜΣΘΟ ΓΕΩΡΓΘΟ 
          Τπογραθή 1 

ΣΑ ΛΕΚΗ 
Σ.Τ 

 
Τπογραθές 22 

Ο ΔΗΛΑΡΥΟ 
Σ.Τ 

 
ΔΟΛΟΤΥΣΘΔΗ ΦΩΣΘΟ 

 

 
ΑΘΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΚΑ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 
 
  

ΛΑΤΡΟΦΡΤΔΗ ΙΤΡΘΑΙΟ 


