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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 15ης/ 22-12-2014
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 16ο:

Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για την 25ετή εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης
στη θέση «Θεολόγος» της Τοπικής Κοινότητας Σκήτης του Δήμου Αγιάς.

Στην Αγιά, σήμερα 22 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:00 μ.μ., στην αίθουσα
συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο
Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 16901/18-12-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
κου Ιωάννη Αργυρούλη, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3
του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και
επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους – Εκπροσώπους των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και την παρ. 6 του άρθρου 77 του
Ν.4172/2013.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Προεδρεύων διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε
σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Αγγελακόπουλος Ρίζος
3. Αναστασίου Ιωάννης1
4. Αράπης Χρήστος
5. Βατζιάς Αντίγονος
6. Γιάνναρος Γεώργιος
7. Γιαννουλέα Χριστίνα
8. Ζιούλη Αναστασία
9. Καλαγιάς Γρηγόριος
10. Κασίδας Ιωάννης
11. Κούκας Γεώργιος
12. Λέτσιος Βασίλειος
13. Μάρκου Σωτήριος
14. Μπάτσικας Βασίλειος
15. Μπεϊνάς Αντώνιος
16. Ολύμπιος Αθανάσιος
17. Ριζούλης Στέφανος
18. Σιμούλης Θωμάς
19. Σκαρκάλης Χρήστος
20. Σμυρλής Βασίλειος
21. Σουλιώτης Θεόδωρος
22. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
23. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
24. Τσιώνης Αστέριος
Απόντες
25. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
26. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
27. Μασούρας Γεώργιος
που δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα.
1

Αποχώρησε πριν τη έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της συνεδρίασης λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων και
επανήλθε κατά τη συζήτηση του 15ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των
Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι κ.κ.: Δαλαμάγκας
Αλέξανδρος (Αμυγδαλής), Καραφέριας Αχιλλέας (Ανατολής), Λάμπρου Ευάγγελος
(Μεγαλοβρύσου), Μπελιάς Αθανάσιος (Μελιβοίας), Περπερής Ευάγγελος (Σκήτης) και Πλατής
Βασίλειος (Δήμητρας).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε αλλά δεν παραβρέθηκε, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων, ο
Δήμαρχος Αγιάς κ. Αντώνης Γκουντάρας. Ο Δήμαρχος αναπληρώθηκε νόμιμα, σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. 183/2014 (ΑΔΑ: Β2ΨΓΩ6Ι-Ε1Ο) απόφασή του, από τον Αντιδήμαρχο κ. Βασίλειο Λέτσιο.
Ακόμα προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της
Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς κ. Βαλάρης Βασίλειος και ο Προϊστάμενος του
Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Σπανός Ιωάννης. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο
ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Ιωάννης.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.....
Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων:
Θέμα 16ο:

Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για την 25ετή εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης
στη θέση «Θεολόγος» της Τοπικής Κοινότητας Σκήτης του Δήμου Αγιάς.

Πριν τη συζήτηση του θέματος ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα ότι, σύμφωνα με το άρθρο 99 του
N. 3463/06 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α') Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας, ο Πρόεδρος της
Τοπικής Κοινότητας Σκήτης δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση του θέματος και στην κατάρτιση
της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, διότι ο ίδιος συμμετείχε στη δημοπρασία,
συμπεριλαμβάνεται στους τελευταίους πλειοδότες και ως εκ τούτου έχει υλικό συμφέρον.
Το θέμα εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ιωάννης Σπανός
που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
«Θέτουμε υπόψη σας:
1. Τις υπ’ αριθμ. 21/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΩ6Ι-6ΚΔ) και 189/2014 (ΑΔΑ: Β3ΗΟΩ6Ι-ΓΡΤ) αποφάσεις
του δημοτικού συμβουλίου Αγιάς.
2. Την υπ’ αριθμ. 15432/13-11-2014 διακήρυξη Δημάρχου με την οποία γνωστοποιήθηκε η
διενέργεια φανερής πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για την ανωτέρω εκμίσθωση,
καθώς και οι όροι συμμετοχής σ’ αυτή.
3. Την υπ’ αριθμ. 15432/13-11-2014 (ΑΔΑ: ΩΞΠΓΩ6Ι-Δ3Η )περίληψη διακήρυξης της ανωτέρω
δημοπρασία που δημοσιεύθηκε σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού Λάρισας.
4. Τα πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας της Δημοπρασίας του άρθρου 1 του Π.Δ/τος 270/1981 από
τα οποία προκύπτει ότι:
- Η επαναληπτική δημοπρασία διεξήχθη κανονικά χωρίς να υποβληθούν ενστάσεις.
- Για την εκμίσθωση του τεμαχίου Α/Α 1 στην θέση «Θεολόγος» της Τοπικής Κοινότητας Σκήτης
εκτάσεως 14,52 στρεμμάτων τελευταίος πλειοδότης αναδείχθηκε ο Περπερής Ευάγγελος του
Δημητρίου με ΑΦΜ 051914290 που προσέφερε το ποσό των 22,00€/στρέμμα και συνολικά
των 319,44 €/έτος.
- Για την εκμίσθωση του τεμαχίου Α/Α 2 στην θέση «Θεολόγος» της Τοπικής Κοινότητας Σκήτης
εκτάσεως 8,81 στρεμμάτων τελευταίος πλειοδότης αναδείχθηκε ο Γεωργακός Δημήτριος του
Βασιλείου με ΑΦΜ 111258228 που προσέφερε το ποσό των 22,50€/στρέμμα και συνολικά των
198,20 €/έτος.
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Για την εκμίσθωση του τεμαχίου Α/Α 3 στην θέση «Θεολόγος» της Τοπικής Κοινότητας Σκήτης
εκτάσεως 16,41 στρεμμάτων τελευταίος πλειοδότης αναδείχθηκε ο Καναράς Αριστείδης του
Δημητρίου με ΑΦΜ 071725628 που προσέφερε το ποσό των 21,50€/στρέμμα και συνολικά των
352,80€/έτος.
- Για την εκμίσθωση του τεμαχίου Α/Α 4 στην θέση «Θεολόγος» της Τοπικής Κοινότητας Σκήτης
εκτάσεως 10,25 στρεμμάτων τελευταίος πλειοδότης αναδείχθηκε ο Αβραδές Αντώνιος του
Παναγιώτη με ΑΦΜ 064866109 που προσέφερε το ποσό των 21,50€/στρέμμα και συνολικά
των 220,40€/έτος.
Σύμφωνα με τα παραπάνω σας καλώ να αποφασίσετε για την έγκριση των πρακτικών και την
κατακύρωση του αποτελέσματος της επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης
γης στη θέση «Θεολόγος» της Τοπικής Κοινότητας Σκήτης της Δημοτικής Ενότητας Μελιβοίας του
Δήμου Αγιάς».
-

Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις:
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς»
κ. Κασίδας Ιωάννης είπε στην τοποθέτησή του: «Υπήρξαν άλλοι που συμμετείχαν στη δημοπρασία;
Οι τελικοί πλειοδότες έχουν εκτάσεις που γειτνιάζουν με την προς εκμίσθωση έκταση; Επειδή από την
Τοπική Κοινότητα και από τους κατοίκους της Τοπικής Κοινότητας, πληροφορηθήκαμε καθυστερημένα
ότι είχαν εκφραστεί αιτήματα να γίνει μεταφορά νερού ώστε να γίνουν αρδευτικές αυτές οι εκτάσεις
υπάρχει κάποιος σχεδιασμός και ποια προοπτική υπάρχει γι’ αυτό; Και αν υπάρχει τέτοιος σχεδιασμός
μήπως θα ήταν καλύτερο να μην προχωρήσουμε τώρα στη μακροχρόνια εκμίσθωση των εκτάσεων
ώστε όταν αρδευτεί να δώσουμε τη δυνατότητα συμμετοχής και σ’ άλλο κόσμο, άκληρο ή με μικρή
περιούσια, να πάει να καλλιεργήσει εκεί;».
Ο Αντιδήμαρχος κ. Λέτσιος Βασίλειος είπε στην απάντησή του: «Υπήρξε σημαντική συμμετοχή στη
δημοπρασία. Η δημοπρασία ήταν ανοιχτή μπορούσε όποιος ήθελε να συμμετάσχει και να ρισκάρει και
να επιχειρήσει, ξέροντας ότι η έκταση είναι μη αρδευόμενη. Προσπάθεια για αξιοποίηση γίνεται για τη
γεώτρηση στη θέση «Μπουρμπουλήθρα». Οι ενέργειες γίνονται από τη ΔΕΥΑ Αγιάς και είναι για νερό
ύδρευσης. Αν αυτό το νερό κριθεί κατάλληλο για ύδρευση δεν θα μπορούμε να το δώσουμε για κάλυψη
αρδευτικών αναγκών διότι αυτό δεν είναι σύννομο. Επίσης δεν ξέρουμε αν θα επαρκέσει για την
κάλυψη των υδρευτικών αναγκών που έχουν προκύψει στους παραλιακούς οικισμούς μας. Στην
περίπτωση που το νερό δεν θα είναι κατάλληλο για ύδρευση τότε πρέπει να γίνουν οι ενέργειες για
αλλαγή χρήσης του νερού και να ξεκινήσει η προσπάθεια αξιοποίησης για άρδευση. Αυτό όμως δεν
είναι σίγουρο».
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς»
κ. Κασίδας Ιωάννης είπε στην δευτερολογία του: «Δεν μιλάω ως επιχειρηματικός μάνατζερ, όπως ο
κύριος Λέτσιος λέει ότι πρέπει να είμαστε, άλλωστε ο ρόλος μας είναι ως δημοτικοί Σύμβουλοι να
δίνουμε λύσεις, έστω και εκ’ των υστέρων. Αν λυθεί το πρόβλημα της άρδευσης αλλάζουν και τα
δεδομένα των καλλιεργειών. Όφειλε η δημοτική αρχή να μας ενημερώσει για τα σχέδιά της και μετά να
μας καλέσει για τη λήψη απόφασης. Γιατί αποσιώπησε το ότι υπάρχει δυνατότητα η συγκεκριμένη
δημοτική-αγροτική έκταση να γίνει ποτιστική; Αν ισχύει αυτό που επικαλείται η δημοτική αρχή, ότι
δηλαδή η γεώτρηση που διανοίγεται στη περιοχή δεν επαρκεί για άρδευση αυτών των εκτάσεων, τότε
θα ψηφίσουμε για την επικύρωση του διαγωνισμού».
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» κ. Καλαγιάς
Γρηγόριος είπε στην τοποθέτησή του: «Ξεκαθαρίζω απ’ την αρχή ότι θα υποβάλλω ένσταση κατά της
απόφασης για τους λόγους που θα αναφέρω παρακάτω. Το θέμα μας απασχόλησε και στην αρχή του
έτους. Τότε η έκταση ήταν 39 στρέμματα και τώρα, δεν ξέρω πως, έγινα 50 τα στρέμματα αφού έγινε
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τοπογραφικό. Μιλάμε για εκτάσεις που καλλιεργούνταν και έπρεπε να εκμισθωθούν σύμφωνα με την
παρ. 1 του άρθρου 195 του ΔΚΚ και εμείς επικαλούμαστε για την εκμίσθωση το άρθρο 3 του άρθρου
195 του ΔΚΚ. Επίσης αυτές οι εκτάσεις μετά από έλεγχο που έκανα είναι ήδη καλλιεργημένες πράγμα
που απέτρεψε κάποιους να συμμετάσχουν στη δημοπρασία γιατί δεν ήθελαν να έρθουν σε
αντιπαράθεση, μ’ αυτόν που τα καλλιεργεί. Έπρεπε να γίνει πρώτα η αποβολή αυτών που καλλιεργούν
και να είναι καθαρά. Αν και δόθηκε η δημοσιότητα που προβλέπεται και υπήρξε μεγάλη συμμετοχή από
πολλούς ανθρώπου, εγώ θα κάνω την ένστασή μου γιατί τα κτήματα καλλιεργούνταν και δεν έπρεπε να
εκμισθωθούν για πολυετής καλλιέργειες. Επίσης αυτό που πρέπει να μας προβληματίσει ότι το
τοπωνύμιο μας παραπέμπει σε βακούφκα και ότι η Εκκλησία ψάχνει και διεκδικεί σ’ αυτό το χώρο.
Και με την ευκαιρία να ζητήσω να αναδείξουμε σ’ αυτό το χώρο και το εκκλησάκι που έχει γκρεμισθεί
και έχει πέσει η σκεπή του, κάτι που ζητούν οι Σκητιώτες».
Ο Αντιδήμαρχος κ. Λέτσιος Βασίλειος είπε στην απάντησή του: «Για να εκμισθωθεί η έκταση
υπήρξε προηγούμενη απόφαση μας στην οποία βεβαιώσαμε ότι δεν χρησιμοποιείται από το Δήμο, ούτε
συμβάλλει με κάποιο τρόπο στην εκπλήρωση των αναγκών της τοπικής κτηνοτροφίας, αλλά επιδέχεται
καλλιέργεια και δενδροκομία και δεν υπάγεται στη ρύθμιση της παρ. 1 του άρθρου 195 του
Ν.3463/2006. Δεν μπορώ να καταλάβω τι άλλαξε από τότε. Άλλωστε ένας από τους λόγους που
χρειάσθηκε να πάρουμε νέα απόφαση καθορισμού των όρων της δημοπρασίας και να τροποποιήσουμε
την αρχική ήταν ακριβώς επειδή, μετά το τοπογραφικό διάγραμμα που κάναμε, προέκυψε
ανεκμετάλλευτη έκταση, η οποία δεν καλλιεργούνταν, ήταν χέρσα και δεν είχε διατεθεί ως βοσκότοπος
στο παρελθόν. Άρα δεν βλέπω ποίο είναι το νομικό κώλυμα».
Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» κ.
Τριανταφύλλου Αθανάσιος είπε στην τοποθέτησή του: «Εγώ θεωρώ εσφαλμένη την απόφασή μας
για πολυετή μίσθωση. Ο Νόμος που επικαλούμαστε έχει τρεις παραγράφους. Στην πρώτη παράγραφο
διακρίνει και προβλέπει το τι γίνεται με τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Σ’ αυτή την περίπτωση υπάγεται
και η συγκεκριμένη έκταση. Στην τρίτη παράγραφο λέει για εκτάσεις που δεν εμπίπτουν στην πρώτη
παράγραφο και οι οποίες μπορούν να καλλιεργηθούν με κάποιες παρεμβάσεις προφανώς. Μόνο γι’
αυτές προβλέπει ο Νομοθέτης μακροχρόνια εκμίσθωση μέχρι και τριάντα χρόνια. Πως μπορούν να
γίνουν, υπάρχουν τέτοιες εκτάσεις; Προφανώς υπάρχουν. Αλλά επαναλαμβάνω η έκταση που
εκμισθώνουμε σήμερα δεν εντάσσεται σ’ αυτές τις εκτάσεις. Υπάρχουν, κατά την ταπεινή μου άποψη,
εκτάσεις που δεν καλλιεργούνται, που είναι ελώδεις, βαλτώδεις, που χρήζουν κάποια εδαφοβελτίωση,
μια ισοπέδωση, μια αποστράγγιση. Για αυτές τις εκτάσεις λοιπόν δίνει το δικαίωμα ο Νόμος σε
καλλιεργητές να μπουν μέσα να τις βελτιώσουν και να ρισκάρουν. Επομένως όσα κάναμε μέχρι σήμερα
τα θεωρώ εσφαλμένα. Σήμερα δίνεται η δυνατότητα στο δημοτικό συμβούλιο να το διορθώσει, να μην
κατακυρώσει αυτόν το διαγωνισμό και να πάει σε μια πενταετή μίσθωση όπως γίνονταν μέχρι σήμερα.
Άλλωστε εάν πρόκειται να γίνουν σύντομα αρδευτικά έργα, όπως αναφέρθηκε, τα οποία θα
προσέλκυαν και το ενδιαφέρον περισσότερων, δεν βλέπω το λόγο γιατί να τα ξεφορτωθούμε μ’ αυτή τη
διαδικασία της μακροχρόνιας μίσθωσης από πάνω μας. Δεν είναι τα δημοτικά ακίνητα “έβγα κακό απ’
το σπίτι μου”. Αυτή είναι η άποψή μου».
Ο Αντιδήμαρχος κ. Λέτσιος Βασίλειος είπε στην τοποθέτησή του: «Να απαντήσω σ’ αυτά που είπε ο
κ. Τριανταφύλλου. Αυτά που είπατε θα είχαν ίσως θέση όταν πήραμε την πρώτη απόφαση για
μακροχρόνια εκμίσθωση της έκτασης. Τότε δεν ακούσαμε καμία ένσταση, γι’ αυτό άλλωστε και
προχωρήσαμε στη δημοπρασία. Με την μακροχρόνια εκμίσθωση της έκτασης δίνουμε τη δυνατότητα
να αξιοποιηθούν και οι ακαλλιέργητες εκτάσεις που θα δώσουν μεγαλύτερο εισόδημα στους δημότες κατοίκους που πλειοδότησαν στη δημοπρασία. Εμείς δεν βλέπουμε κανένα νομικό κώλυμα».
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :
- την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών,
- τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 195 του Ν.3463/2006,
- τις διατάξεις του άρθρου 196 του Ν.3463/2006,
- τις διατάξεις του Π.Δ/τος 270/1981,
- τις υπ’ αριθμ. 21/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΩ6Ι-6ΚΔ) και 189/2014 (ΑΔΑ: Β3ΗΟΩ6Ι-ΓΡΤ) αποφάσεις
του με τις οποίες εγκρίθηκε η εκμίσθωση των εν λόγω εκτάσεων,
- το υπ’ αριθμ.2/2014 πρακτικό του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σκήτης,
- την δικαιολογημένη απουσία από την αίθουσα του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Σκήτης,
- τις τοποθετήσεις των δημοτικών Συμβούλων,
- την αρνητική ψήφο των δημοτικών Συμβούλων της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας
«Δώτιον Πεδίον» κ.κ. Καλαγιά Γρηγόριου, Αναστασίου Ιωάννη, Αράπη Χρήστου και
Τριανταφύλλου Αθανάσιου,
- το γεγονός ότι κατά την ψήφιση του θέματος οι δημοτικοί Σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης
μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» κ.κ. Βατζιά Αντίγονου, Μπεϊνά Αντώνιου και Ολύμπιου
Αθανάσιου δήλωσαν «παρών»,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Α. Εγκρίνει και κατακυρώνει το αποτέλεσμα των πρακτικών της επαναληπτικής δημοπρασίας που
διενεργήθηκε, από την Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασίας του άρθρου 1 του Π.Δ/τος 270/1981,
στις 27-11-2014, με σκοπό την εκμίσθωση έκτασης, που επιδέχεται καλλιέργεια και δενδροκομία,
στη θέση «Θεολόγος» (α/α 1 έως 4), της Τοπικής Κοινότητας Σκήτης, για χρονικό διάστημα είκοσι
πέντε (25) χρόνων, που αρχίζει με την υπογραφή του συμφωνητικού και λήγει την 30η Οκτωβρίου
2039.
Β. Ανακηρύσσει τελευταίους πλειοδότες:
1. Για την εκμίσθωση της έκτασης με Α/Α 1 στην θέση «Θεολόγος» της Τοπικής Κοινότητας
Σκήτης, εκτάσεως 14,52 στρεμμάτων, τον Περπερή Ευάγγελο του Δημητρίου, με ΑΦΜ:
051914290, που προσέφερε το ποσό των 22,00€/στρέμμα και συνολικά των 319,44€/έτος.
2. Για την εκμίσθωση της έκτασης με Α/Α 2 στην θέση «Θεολόγος» της Τοπικής Κοινότητας
Σκήτης, εκτάσεως 8,81 στρεμμάτων, τον Γεωργακό Δημήτριο του Βασιλείου, με ΑΦΜ:
111258228, που προσέφερε το ποσό των 22,50€/στρέμμα και συνολικά των 198,20€/έτος.
3. Για την εκμίσθωση της έκτασης με Α/Α 3 στην θέση «Θεολόγος» της Τοπικής Κοινότητας
Σκήτης, εκτάσεως 16,41 στρεμμάτων, τον Καναρά Αριστείδη του Δημητρίου, με ΑΦΜ:
071725628, που προσέφερε το ποσό των 21,50€/στρέμμα και συνολικά των 352,80€/έτος.
4. Για την εκμίσθωση της έκτασης με Α/Α 4 στην θέση «Θεολόγος» της Τοπικής Κοινότητας
Σκήτης, εκτάσεως 10,25 στρεμμάτων, τον Αβραδέ Αντώνιο του Παναγιώτη, με ΑΦΜ:
064866109, που προσέφερε το ποσό των 21,50€/στρέμμα και συνολικά των 220,40€/έτος.
Γ. Αναθέτει στον Δήμαρχο Αγιάς τις περαιτέρω ενέργειες, για την υπογραφή του σχετικού
συμφωνητικού. Το πλήρες κείμενο της σύμβασης (συμφωνητικού) θα μεταγράφει ατελώς, στα
βιβλία μεταγραφών του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 196 του Δ.Κ.Κ.
Μειοψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» κ.κ.
Καλαγιάς Γρηγόριος, Αναστασίου Ιωάννης, Τριανταφύλλου Αθανάσιος και Αράπης Χρήστος, που
καταψήφισαν για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. Επίσης
ψήφισαν «παρών» και μειοψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της ίδιας παράταξης κ.κ. Βατζιάς
Αντίγονος, Μπεϊνάς Αντώνιος και Ολύμπιος Αθανάσιος.
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 248/2014.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Τα παρόντα μέλη
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Αργυρούλης Ιωάννης

