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Εκμίσθωση αγροτεμαχίων υπ. αρ. 747 και
1520 αγροκτήματος Αγίας Παρασκευής

                                                              

Στην Αγία Παρασκευή, στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας συνήλθε σήμερα, την 
26η του μηνός Μαρτίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 μ.μ., το  Συμβούλιο 
της Δημοτικής Κοινότητας Αγίας Παρασκευής σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 
αρ.πρωτ:12296/οικ/22-3-2019 έγγραφη Πρόσκληση της Προέδρου του , η οποία 
επιδόθηκε σε κάθε Τοπικό Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  88 παρ. 2 
του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α 87/7-6-2010) και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων 
της Δημοτικής Κοινότητας.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η κ.Πρόεδρος που συγκάλεσε σε συνεδρίαση,
διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντες και απόντες οι 
κατωτέρω:

        Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ      Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
1. ΤΣΙΟΥΒΑΚΑ-ΤΖΙΩΛΑ  ΜΑΡΙΑ                                                             
2. ΤΑΟΥΣΙΑΝΗ-ΠΟΛΥΖΩΝΗ ΜΑΡΙΑ                                      ΟΥΔΕΙΣ
3. ΔΗΜΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ
4. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
5. ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

   Για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης, παραβρέθηκε  η ορισθείσα Δημοτική
υπάλληλος  του Δήμου Θέρμης , Σαραφιανού Ειρήνη.

  Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία των μελών, με παρόντα μέλη πέντε (5) μέλη
από σύνολο πέντε (5) μελών,  η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, έλαβε
το  λόγο  και  εισηγούμενη  το  1ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης   έθεσε  στα  μέλη  του
Τοπικού Συμβουλίου την από 12.03.2019  έγγραφη εισήγηση του Τμήματος Εσόδων
Δήμου Θέρμης , σύμφωνα με το οποίο ζητείται από το Τοπικό Συμβούλιο η διατύπωση
γνώμης σύμφωνα με την παρ. 2β του άρθρου 83 του Ν3852/2010 για την εκμίσθωση
των :α)του υπ. αρ. 747 αγροτεμαχίου αγροκτήματος Αγίας Παρασκευής έκτασης 20.475
τ.μ. και β)του υπ. αρ. 1520 αγροτεμαχίου αγροκτήματος Αγίας Παρασκευής έκτασης
25.220τ.μ..Επίσης σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση το αναφερόμενο υπ. αρ. 747
αγροτεμάχιο  είναι  συνολικού  εμβαδού  20.475  τ.μ.,  τεμάχιο  της  Οριστικής  Διανομής
έτους 1932 του αγροκτήματος Αγίας Παρασκευής και το υπ. αρ. 1520 αγροτεμάχιο είναι
συνολικού εμβαδού 25.220 τ.μ.,  τεμάχιο της Συμπληρωματικής Διανομής έτους 1983



του  αγροκτήματος  Αγίας  Παρασκευής  και  περιήλθαν  στη  κυριότητα  του  Νομικού
Προσώπου  της  πρώην  Κοινότητας   Αγίας  Παρασκευής  με  την  υπ.  αρ.
27/612/18.03.1997  Διαπιστωτική  απόφαση  μεταβίβασης  κινητής  και  ακίνητης
περιουσίας  σχολείων  Νομαρχίας  Θεσσαλονίκης  ,  η  οποία  έχει  μεταγραφεί  στο
Υποθηκοφυλακείο Βασιλικών στον τόμο 1145 με αριθμό 99.Η Πρόεδρος πρότεινε να
μισθωθούν τα παραπάνω δημοτικά ακίνητα με διάρκεια μίσθωσης οχτώ(8)  έτη   για
αγροτική χρήση.

     Η Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά .

    Τα μέλη  μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της
Προέδρου  ψηφίζουν ως εξής:

 
                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

και προτείνουν να μισθωθούν α)το υπ. αρ. 747 αγροτεμάχιο αγροκτήματος Αγίας
Παρασκευής  έκτασης  20.475  τ.μ.  και  β)  το  υπ.  αρ.  1520  αγροτεμάχιο
αγροκτήματος  Αγίας  Παρασκευής  έκτασης  25.220  τ.μ.   με  διάρκεια  μίσθωσης
οχτώ (8) έτη για αγροτική χρήση αντίστοιχα.

                          Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 3/2019.

   Έτσι συντάχθηκε το Πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασμα

                                          H Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Αγίας Παρασκευής

                                                       Τσιουβάκα-Τζιώλα Μαρία


