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       2/2019                                                                              ΘΕΜΑ                                                  
Γνωμοδότηση  για  την  εκμίσθωση
αγροτεμαχίου υπ΄αριθμ.14 Σουρωτής

Στην Σουρωτή, στο γραφείο της Τοπικής Κοινότητας συνήλθε σήμερα, την 1η του μηνός
Απριλίου   του  έτους  2019,  ημέρα  Δευτέρα   και  ώρα  19:00,  το   Συμβούλιο  της  Τοπικής
Κοινότητας  Σουρωτής  σε  τακτική  συνεδρίαση,  ύστερα  από  την  αρ.πρωτ:  12495/26-3-2019
έγγραφη  Πρόσκληση  του  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 Τοπικής Κοινότητας.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο κ. Πρόεδρος που συγκάλεσε σε συνεδρίαση, 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών (3) μελών βρέθηκαν παρόντες και απόντες οι κατωτέρω:
   
 Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ      Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1.  ΑΣΛΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ                                         
2.  ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                                      Κανείς
3.  ΤΖΙΩΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                          
       
 Για  την  τήρηση  των  πρακτικών  της  συνεδρίασης,  παραβρέθηκε   η  ορισθείσα  Δημοτική
υπάλληλος  του Δήμου Θέρμης , Μακαντάση Ανδρονίκη.

Ο  Πρόεδρος  εισηγούμενος   το  1ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  έθεσε υπόψη  του
συμβουλίου την από 12-3-2019  εισήγηση του Τμήματος Εσόδων του Δήμου Θέρμης, με την
οποία καλείται το Τοπικό Συμβούλιο να διατυπώσει τη γνώμη του σχετικά με την αξιοποίηση ή
μη του υπ΄αριθμ.14 αγροτεμαχίου Σουρωτής, λαμβάνοντας υπόψη και προσδιορίζοντας και τη
διάρκεια της μίσθωσης, και έπειτα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θέρμης να προβεί σε
αντίστοιχη απόφαση. Ακόμη επεσήμανε ότι η εν λόγω έκταση δύναται να εκμισθωθεί, για την
καλύτερη αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας. Δεδομένου δε ότι “βρίσκεται σε περιοχή όπου
δεν  έχουν  καθοριστεί  χρήσεις  γης  από  τα  ισχύοντα  διατάγματα  ρυμοτομίας”,  μπορεί  να
εκμισθωθεί  μόνο  για  αγροτική  χρήση,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  446,  παρ.  2,  του  Π.Δ.  της
14.07.99, Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας ΦΕΚ 580Δ’/27.07.99. Για κάθε άλλη
χρήση θα πρέπει να προηγηθεί η διαδικασία καθορισμού χρήσης γης, σύμφωνα με το ως άνω
Π.Δ., καθώς επίσης και ότι  η μίσθωση δεν μπορεί να συνομολογηθεί  για χρονικό διάστημα
συντομότερο από τέσσερα χρόνια σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81,  άρθρο 634.

 Και  κάλεσε  το  συμβούλιο  να  αποφασίσει  σχετικά.  Το  Συμβούλιο  ύστερα  από  διαλογική
συζήτηση αφού άκουσε την εισήγηση του  προέδρου, και έλαβε υπόψη του την από 12-3-2019
εισήγηση του Τμήματος Εσόδων του Δήμου Θέρμης.



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί θετικά για την εκμίσθωση του υπ’αριθμ 14 αγροτεμαχίου Σουρωτής για
αγροτική χρήση και για χρονική διάρκεια δέκα(10) ετών, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην
από 12-3-2019  εισήγηση του Τμήματος Εσόδων του Δήμου Θέρμης, και ορίζονται από την
αντίστοιχη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 2/2019

Έτσι συντάχθηκε το Πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Τ.Σ.

                                                          ΑΣΛΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ


