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Εκμίσθωση   του  υπ.  αριθμ.  1240
αγροτεμαχίου  του  αναδασμού  του
αγροκτήματος  Βασιλικών   του  Δήμου
Θέρμης,  εκτάσεως  9.354  τ.μ.   όπως
εμφανίζεται  στο  απόσπασμα  του
διαγράμματος του αναδασμού, για γεωργική
χρήση εξ αναβολής (αίτημα από το 1/3 των
μελών  του  κοινοτικού  συμβουλίου,  κ.
Βουλγαρούδη  Γεώργιου  και  κ.  Σαλαγκούδη
Ανδρονίκη και εισήγηση)

                                                                  
  Στα Βασιλικά , στην αίθουσα συμβουλίων του  Κοινοτικού Καταστήματος Βασιλικών  συνήλθε
σήμερα την 18η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ., και
συνεδρίασε το  Συμβούλιο της  Κοινότητας Βασιλικών σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την
αρ.πρωτ:5223/οικ/13-1-2021έγγραφη Πρόσκληση του Προέδρου του ,  η οποία επιδόθηκε σε
κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  89 παρ. 2 του Ν. 4555/2018(ΦΕΚ Α
133/19-7-2018) και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της  Κοινότητας.
    Η συνεδρίαση έλαβε χώρα δια δια ζώσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5
του  Ν3852/2010,  όπως  τροποποιήθηκαν  με  τις  αντίστοιχες  του  άρθρου  184,  παρ.  1  του
Ν4653/2017 και λαμβάνοντας υπόψη την υπ. αρ. Εγκύκλιο 40/2020, υπ. αρ. Πρωτ. 20930/31-3-
2020 ΥΠΕΣ.

   Πριν  από  την  έναρξη  της  συνεδρίασης,  ο  κ.Πρόεδρος  που  συγκάλεσε  σε  συνεδρίαση,
διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντες και απόντες οι κατωτέρω:

        Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ      Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

        
          1.ΚΑΡΑΚΩΤΤΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ                                        ΟΥΔΕΙΣ
          2.ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
          3.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
          4.ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΟΛΓΑ
          5.ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ ΑΡΓΥΡΗ
         6.ΣΑΛΑΓΚΟΥΔΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
         7.ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
                    
                       

   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 επτά (7)  μέλη από
σύνολο επτά (7) μελών,  ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, έλαβε το λόγο και



είπε   ότι  έχει  γίνει  το  υπ.  αρ.  Πρωτ.  4506/8-1-2021  αίτημα  των  κοινοτικών  συμβούλων  κ.
Βουλγαρούδη Γεώργιου και κ. Σαλαγκούδη Ανδρονίκης για να συζητηθεί εκ νέου στο συμβούλιο
της κοινότητας, το θέμα “Εκμίσθωση  του υπ. αριθμ. 1240 αγροτεμαχίου του αναδασμού του
αγροκτήματος  Βασιλικών  του Δήμου  Θέρμης,  εκτάσεως 9.354  τ.μ.   όπως εμφανίζεται  στο
απόσπασμα  του  διαγράμματος  του  αναδασμού,  για  γεωργική  χρήση”  και  σύμφωνα  με  τα
οριζόμενα  στο άρθρο 3, παρ. 2  της υπ. αρ. 88/Α.Π.59846/21.8.2109 Εγκυκλίου ΥΠΕΣ περί
λειτουργίας  Κοινοτήτων  συγκλήθηκε  το  συμβούλιο  για  τη  συζήτηση  του  ανωτέρω θέματος.
Έδωσε το λόγο στους αιτούντες κοινοτικού συμβούλους  για εισήγηση του 1ου θέματος της
ημερήσιας διάταξης.
    Ο κοινοτικός σύμβουλος, κ. Βουλγαρούδης Γεώργιος έλαβε το λόγο και είπε ότι το θέμα που
θα συζητηθεί στην παρούσα συνεδρίαση, είχε συζητηθεί την 18-12-2020 και  αποφασίστηκε η
αναβολή  του  με  την  υπ.  αρ.  32/2020  απόφαση  κοινοτικού  συμβουλίου.Εισηγήθηκε  ότι  δεν
συντρέχουν λόγοι για να μην συζητηθεί το θέμα εκ νέου και πρότεινε το συμβούλιο λαμβάνοντας
υπόψη  την  υπ.  αρ.  πρωτ.   ΔΥ/27-11-2020  εισήγηση  του  Τμήματος  Εσόδων &  Περιουσίας
Δήμου  Θέρμης,  σύμφωνα  με  την  οποία  ζητείται  από το  συμβούλιο   η  διατύπωση γνώμης
σύμφωνα με την παρ. 2β του άρθρου 83 του Ν3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το το
άρθρο  84  του  Ν.  4555/18,  για  την  εκμίσθωση  του  υπ.  αριθμ.1240  αγροτεμαχίου  του
αναδασμού του αγροκτήματος Βασιλικών  του Δήμου Θέρμης, εκτάσεως 9.354 τ.μ.  όπως
εμφανίζεται στο απόσπασμα του διαγράμματος του αναδασμού, για γεωργική χρήση , . τ
να γνωμοδοτήσει θετικά για να μισθωθεί το παραπάνω δημοτικό ακίνητο με διάρκεια μίσθωσης
τέσσερα(4)  έτη  για γεωργική χρήση,. με αρχική τιμή εκκίνησης μισθίου δεκαεννέα(19) ευρώ και
να βεβαιωθεί από το Τοπικό Συμβούλιο ότι η αναφερόμενη έκταση δεν είναι απαραίτητη για τις
ανάγκες της τοπικής κτηνοτροφίας.
  Η κοινοτική σύμβουλος κ. Σαλαγκούδη Ανδρονίκη, που αιτήθηκε μαζί με τον κ. Βουλγαρούδη
Γεώργιο την σύγκληση του συμβουλίου για συζήτηση του παρόντος θέματος ,επανέλαβε την
ίδια εισήγηση με τον αναφερόμενο σύμβουλο.
   Ο κ Πρόεδρος λαμβάνοντας το λόγο και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ,
είπε  ότι  το  θέμα  που  έχουν  φέρει  οι  δύο  κοινοτικοί  σύμβουλοι  προς  συζήτηση,  είχε  λάβει
αναβολή ,σύμφωνα με την  32/2020 απόφαση κοινοτικού συμβουλίου,  για  τους  λόγους που
αναφέρονται  σε  αυτή,  οι  οποίοι  δεν  έχουν  εκλείψει  έως  σήμερα.Κατέθεσε  ενώπιον  των
συμβούλων  το  υπ.  αρ.  Πρωτ.18057/648/13-1-2021  έγγραφο  Περιφέρειας  Κεντρικής
Μακεδονίας/Γενικής  Δ/νσης  Κτηνιατρικής/Δ/νσης  Αγροτικής  Οικονομίας  &  Αλιείας  Μ.Ε.
Θεσ/νίκης,  και  εισηγήθηκε το  υπ. αριθμ.1240 αγροτεμάχιο του αναδασμού του αγροκτήματος
Βασιλικών  του Δήμου Θέρμης, εκτάσεως 9.354 τ.μ. , όπως εμφανίζεται στο απόσπασμα του
διαγράμματος του αναδασμού να εξυπηρετήσει ως βοσκήσιμη γη τους δύο κτηνοτρόφους κ.
Μ.Ι.  και  Φ.Κ.  ,που  αναφέρονται   στο  ανωτέρω  έγγραφο  και  ζήτησε  από  τα  μέλη  να
αποφασίσουν σχετικά.
    Τα μέλη του κοινοτικού συμβουλίου τοποθετήθηκαν ως εξής:
   Ο  κοινοτικός  σύμβουλος  κ.  Μουστάκας  Γεώργιος  ψηφίζει  κατά  επί  της  εισηγήσεως  του
Προέδρου και ζήτησε να τεθεί σε ψηφοφορία η εισήγηση των κ. Βουλγαρούδη Γεώργιου και κ.
Σαλαγκούδη Ανδρονίκης.
 Ο κοινοτικός σύμβουλος κ. Ιωαννίδης Νικόλαος ψηφίζει κατά επί της εισηγήσεως του Προέδρου
και  δεν  συμφωνεί  ούτε  με  την  εισήγηση των κ.  Βουλγαρούδη Γεώργιου και  κ.  Σαλαγκούδη
Ανδρονίκης.Τόνισε ότι έπρεπε να γίνει νωρίτερα  η ενημέρωση από το Δήμο σχετικά με το θέμα
που συζητείται.
    Ο κοινοτικός σύμβουλος κ.Βουλγαρούδης Γεώργιος ψηφίζει κατά επί της εισηγήσεως του
Προέδρου και  ζήτησε  να  τεθεί  σε  ψηφοφορία  η  κοινή  εισήγηση του  με  την  κ.  Σαλαγκούδη
Ανδρονίκη.
    Η κοινοτικός σύμβουλος κ Σαλαγκούδη Ανδρονίκη ψηφίζει  κατά επί της εισηγήσεως του
Προέδρου και ζήτησε να τεθεί  σε ψηφοφορία η κοινή εισήγηση της με τον κ. Βουλγαρούδη
Γεώργιο.
 Η κοινοτική σύμβουλος κ Καραμανώλη Αργυρή ψηφίζει κατά επί της εισηγήσεως του Προέδρου
, είπε ότι η απόφαση για το εν λόγω θέμα έπρεπε να ληφθεί στην προηγούμενη συνεδρίαση και
ότι  δεν  είχε  ψηφίσει  υπέρ  της  αναβολής  του  θέματος  ,όπως  αναγράφεται  στην  32/2020
απόφαση κοινοτικού συμβουλίου.Επίσηςι  ζήτησε να τεθεί  σε ψηφοφορία  η εισήγηση των κ.
Βουλγαρούδη Γεώργιου και κ. Σαλαγκούδη Ανδρονίκης.
   Η κοινοτική σύμβουλος κ Γιαννιού Όλγα είπε ότι η απόφαση 32/2020 κοινοτικού συμβουλίου
είναι παραποιημένη ως προς το αποτέλεσμα, διότι δεν ψηφίστηκε ομόφωνα η αναβολή του εν
λόγω θέματος, η ίδια τόνισε ότι  είχε ψηφίσει κατά της αναβολής και επομένως η απόφαση ήταν
πλεοψηφική και όχι ομόφωνη.Υποστήριξε ότι η απόφαση για το εν λόγω θέμα έπρεπε να ληφθεί



στην προηγούμενη συνεδρίαση και   ότι τα έγγραφα προς διευκρινήσεις σε υπηρεσίες , σχετικά
με το συζητηθέν θέμα και την υπ. αρ. Πρωτ. ΔΥ/27-11-2020 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων &
Περιουσίας Δήμου Θέρμης, ο κ. Πρόεδρος όφειλε να τα αποστείλλει πριν διαβιβάσει το θέμα
προς συζήτηση  και ψήφιση στο συμβούλιο.Ψηφίζει κατά επί της εισηγήσεως του Προέδρου και
ζήτησε να τεθεί σε ψηφοφορία η εισήγηση των κ. Βουλγαρούδη Γεώργιου και κ. Σαλαγκούδη
Ανδρονίκης..
         Τα μέλη μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση  του
Προέδρου , την κοινή εισήγηση των κοινοτικών συμβούλων , κ. Βουλγαρούδη Γεώργιου και κ.
Σαλαγκούδη Ανδρονίκης και  την υπ. αρ.  ΔΥ/27-11-2020 εισήγηση του Τμήματος  Εσόδων &
Περιουσίας Δήμου Θέρμης,  ψηφίζουν ως εξής:

                                                      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Γνωμοδοτούν θετικά για την εκμίσθωση του υπ. αριθμ.1240 αγροτεμαχίου του αναδασμού του
αγροκτήματος  Βασιλικών  του Δήμου Θέρμης,  εκτάσεως 9.354 τ.μ.  ,  όπως εμφανίζεται  στο
απόσπασμα του διαγράμματος του αναδασμού, , .   με διάρκεια μίσθωσης τέσσερα(4)  έτη  για
γεωργική χρήση, με αρχική τιμή εκκίνησης μισθίου δεκαεννέα(19) ευρώ και  βεβαιώνουν ότι η
αναφερόμενη έκταση δεν είναι απαραίτητη για τις ανάγκες της τοπικής κτηνοτροφίας.

Ο πρόεδρος του κοινοτικού συμβουλίου Κ. Καρακώττας Αστέριος καταψήψισε.
Το μέλος του κοινοτικού συμβουλίου κ. Ιωαννίδης Νικόλαος καταψήφισε,  διότι συμφωνεί με την
εκμίσθωση του αναφερόμενου αγροτεμαχίου, αλλά διαφωνεί με την ύπαρξη τιμήματος μισθίου.

   Η συνημμένη ΔΥ/27-11-2020 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων & Περιουσίας Δήμου Θέρμης, 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 1/2021.

   Έτσι συντάχθηκε το Πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασμα

                                                  Ο Πρόεδρος  Κοινότητας Βασιλικών

                                                       Καρακώττας Αστέριος


