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Από το πρακτικό της αριθµ. 05/2018 τακτικής Συνεδρίασης του Συµβουλίου της  ∆ηµοτικής

Κοινότητας Τριλόφου του ∆ήµου Θέρµης

Θέµα:  Εκµίσθωση  τµήµατος  του  υπ’ αριθµ.  3133 αγροτεµαχίου  αγροκτήµατος  Τριλόφου  έκτασης

8.000 τ.µ.

Στον Τρίλοφο και στην ∆ηµοτική Κοινότητα Τριλόφου, σήµερα την 24η Απριλίου 2018 ηµέρα της εβδο-

µάδας Τρίτη και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Τρι-

λόφου, µετά από την αριθµ. 14033/20-04-2018 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου κας Λιόλιου – Γεωργάκα

Αικατερίνης  που  επιδόθηκε  στα  µέλη  του  Συµβουλίου,  σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις  του  άρθρου  88  του

Ν.3852/10 (Φ.Ε.Κ. 87/ τεύχος  Α’/2010) περί “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω-

µένης ∆ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης”, και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί σε

σύνολο 5 µελών βρέθηκαν παρόντα 4 µέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.   Λιόλιου Γεωργάκα Αικατερίνη 1. Φυσέκης Γρηγόριος

2.   Αµπατζή ∆έσποινα

3.   Σαµαράς Γεώργιος

4.   Αγραφιώτης Γεώργιος

  

Στη συνεδρίαση παρέστη και η υπάλληλος του ∆ήµου, Πριτζάκη Αικατερίνη, για την τήρηση των πρακτικών

(σύµφωνα µε την  αριθµ. πρωτ : 2405/45243/12-12-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου Θέρµης). 

Η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη και  εισηγούµενη το  1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Συµ-

βουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Τριλόφου την από 29-03-2018 σχετική εισήγηση του Τµήµατος Εσόδων

∆ήµου Θέρµης µε την οποία ζητείται σύµφωνα µε την παρ. 2Β του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 από  το Συµ-

βούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας ως αρµόδιο όργανο να εκφράσει γνώµες και να διατυπώσει προτάσεις, είτε

µε δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραποµπής, από τα αρµόδια όργανα του ∆ήµου σχετικά µε την αξιο-

ποίηση των ακινήτων του ∆ήµου που βρίσκονται στην περιοχή της δηµοτικής τους κοινότητας.

Η Πρόεδρος είπε ότι σύµφωνα µε  το  υπ’ αριθµ. 4061/04.07.2017 έγγραφο  της ∆ΤΥ,  “...µε  την  υπ’ αριθµ.

72272/10.08.1967 απόφαση Νοµάρχη περιήλθε στην κυριότητα του Νοµικού Προσώπου της πρώην Κοινότη-



τας Τριλόφου το υπ’ αριθ. 3133 τεµάχιο της Οριστικής  ∆ιανοµής έτους 1936 του αγροκτήµατος Τριλόφου,

συνολικού  εµβαδού  8.000 τµ.  Η  οποία  µεταγράφηκε  στα  βιβλία  του  Υποθηκοφυλακείου  Βασιλικών  στον

τόµο  327 και  στον  αριθµό  69”. Το  εν  λόγω  αγροτεµάχιο  που  πρόκειται  να εκµισθωθεί  περιγράφεται  στο

απόσπασµα  διαγράµµατος  Οριστικής  ∆ιανοµής  Έτους  1936 αγροκτήµατος  Τριλόφου  και  περιγράφεται  µε

στοιχεία Α,Β,Γ,.....Κ,Λ,Α και είναι εµβαδού 8.000τµ.

Επίσης,  σύµφωνα  µε  το  υπ’ αριθµ.  Πρωτ.  1380/16.01.2018  έγγραφο  της  ∆ιεύθυνσης  Πολεοδοµίας  του

∆ήµου µας, το ανωτέρω αγροτεµάχιο “...βρίσκεται σε περιοχή όπου οι χρήσεις γης καθορίστηκαν µε το από

26.11.2007 προεδρικό διάταγµα “Καθορισµός χρήσεων γης και όρων και περιορισµών δόµησης στην εκτός

σχεδίου  και  εκτός  ορίων  οικισµών  προ  του  1923 περιοχή  του  ∆ήµου  Μίκρας  στην  Ευρύτερη  Περιοχή

Θεσσαλονίκης”  ΦΕΚ  537  ΑΑΠ/13.12.2007,  συγκεκριµένα  σε  περιοχή  Ανάπτυξης  δραστηριοτήτων  του

πρωτογενούς τοµέα ∆.

Σύµφωνα µε το άρθρο 2.∆. του παραπάνω 537ΑΑΠ/2007  ΦΕΚ, στις περιοχές µε στοιχείο ∆ επιτρέπονται –

µε όρους και περιορισµούς δόµησης ανά χρήση που καθορίζονται από το ίδιο άρθρο:

• Εγκαταστάσεις γεωργικών – δασικών – κτηνοτροφικών & λοιπόν αγροτικών εκµεταλλεύσεων.

• Κοινωφελείς υποδοµές και εγκαταστάσεις διαδηµοτικού συµφέροντος (νεκροταφεία, κοινωφελή 

δίκτυα, εγκαταστάσεις µαζικής µεταφοράς).

• Κατοικία  µέγιστης  δοµήσιµης  επιφάνειας  200 τ.µ.  στην  οποία  περιλαµβάνονται  και  οι  γεωργικές

αποθήκες µαζί µε κάθε άλλη υποστηρικτή εγκατάσταση για τη στέγαση των δραστηριοτήτων του

πρωτογενούς τοµέα.Γήπεδα γκολφ – ιππικοί όµιλοι – γήπεδο τοξοβολίας.

• Επιπλέον, σύµφωνα µε τις παραγράφους 4 & 5 του άρθρου 3 του ίδιου ΦΕΚ:

• οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα διανοµής ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, ύδατος καθώς και 

εγκαταστάσεις δίκτυα συλλογής – µεταφοράς – επεξεργασίας λυµάτων και στερεών αποβλήτων, 

δύναται να χωροθετούνται σε όλες τις περιοχές του άρθρου 1 ύστερα από τη διαδικασία που 

προβλέπει ο Ν. 3010/2012 και οι σχετικές αποφάσεις εφαρµογής του.

• Μετεωρολογικοί, γεωδυναµικοί και συναφείς σταθµοί και εγκαταστάσεις λήψης ερευνητικών 

δεδοµένων, επιτρέπεται να χωροθετούνται σε όλες τις περιοχές, µετά από την τήρηση της 

προβλεπόµενης από την κείµενη νοµοθεσία διαδικασίας.       

Κατόπιν των ανωτέρω... δεν έχουµε αντίρρηση µε την πρόταση παραχώρησης αξιοποίησης τµήµατος του ως

άνω  αγροτεµαχίου,  εφόσον  η  προτεινόµενη  χρήση  δεν  αντίκειται  στις  ως  άνω  αναφερόµενες

θεσµοθετηµένες χρήσης γης...”

                                                                                                                                    

Η  Υπηρεσία  προτείνει   για  την  καλύτερη  αξιοποίηση  της  δηµοτικής  περιουσίας,  η  εν  λόγω  έκταση  να

εκµισθωθεί για αγροτική χρήση σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 270/81. Όσον αφορά τη διάρκεια της

µίσθωσης, εφόσον πρόκειται για αγροτική χρήση, θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη τα παρακάτω άρθρα του

Αστικού Κώδικα:

Άρθρο  634:  Ελάχιστο  όριο  διάρκειας:  Η  µίσθωση  δεν  µπορεί  να  συνοµολογηθεί  για  χρονικό

διάστηµα συντοµότερο από τέσσερα χρόνια.  Αν ορίστηκε για συντοµότερο διάστηµα, ισχύει για τέσσερα

χρόνια.

Άρθρο  635:   Αν  δεν  καθορίστηκε  η  διάρκεια  της  µίσθωσης,  η  µίσθωση  λήγει  αφού  περάσουν

τέσσερα χρόνια,  οποτεδήποτε µε καταγγελία καθενός από  τα µέρη, που γίνεται τουλάχιστο πριν από έξι

µήνες και ισχύει για το τέλος της γεωργικής περιόδου του µισθίου.

Στη  συνέχεια  η  Πρόεδρος  πρότεινε  την  εκµίσθωση  τµήµατος  του  υπ’  αριθµ.  3133  αγροτεµαχίου

αγροκτήµατος Τριλόφου έκτασης 8.000τµ.  µε διάρκεια µίσθωσης τέσσερα (4) έτη για αγροτική χρήση.

Κατόπιν η Πρόεδρος  κάλεσε το Συµβούλιο της Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Τριλόφου µετά από  διαλογική συζήτηση  και  αφού έλαβε υπόψη

του την από 29-03-2018 εισήγηση του Τµήµατος Εσόδων, την εισήγηση της Προέδρου, καθώς επίσης και

τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

και προτείνει την εκµίσθωση τµήµατος του υπ’ αριθµ. 3133 αγροτεµαχίου αγροκτήµατος Τριλόφου έκτασης 

8.000τµ., µε διάρκεια µίσθωσης τέσσερα (4) έτη για αγροτική χρήση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 07 /24-4-2018

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κάτωθι:

            Η Πρόεδρος                  Τα µέλη   

            

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΛΟΦΟΥ

ΛΙΟΛΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ


