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     7/2020                                                                        ΘΕΜΑ  

                                                              Εκμίσθωση του υπ’ αριθμ. 454 αγροτεμαχίου αγροκτήματος
 Μονοπήγαδου για γεωργική χρήση. 

Στον Άγιο Αντώνιο, στο γραφείο της Κοινότητας συνήλθε σήμερα, την 9η του μηνός Ιουλίου
του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 18:30, το  Συμβούλιο της  Κοινότητας Αγίου Αντωνίου
σε  τακτική  συνεδρίαση,  ύστερα  από  την  αρ.πρωτ:22828/3-7-2020  έγγραφη  Πρόσκληση  της
Προέδρου του , η οποία επιδόθηκε σε κάθε Τοπικό Σύμβουλο,σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου   89   του  Ν.  4555/2018(ΦΕΚ  Α  133/19-7-2018)  και  δημοσιεύτηκε  στον  πίνακα
ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας.

Πριν  από  την  έναρξη  της  συνεδρίασης,  η   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. ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ                                                               
2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ            
3. ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ                                                         ΚΑΝΕΙΣ                   
4. ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
5. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

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

Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Συμβουλίου
την  αρ.πρωτ.:  ΔΥ/30-6-2020  εισήγηση  του  Τμήματος  Εσόδων  &  Περιουσίας  του  Δήμου
Θέρμης, με την οποία ζητείται η γνωμοδότηση του Συμβουλίου Κοινότητας Αγίου Αντωνίου για
την εκμίσθωση του αριθμ.454 αγροτεμαχίου αγροκτήματος Μονοπηγάδου έκτασης 49.500τ.μ.
για γεωργική χρήση, με προτεινόμενο  διάστημα μίσθωσης τα τέσσερα(4) έτη, γιατί εξυπηρετούν
καλύτερα  την  προοπτική  βέλτιστης  αξιοποίησης  του  εν  λόγω  ακινήτου  και  παράλληλα
επιτρέπουν την επανεξέταση του τιμήματος ανάλογα με τα δεδομένα της περιόδου λήξης της
σύμβασης.

Και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο ύστερα από διαλογική 
συζήτηση αφού άκουσε την εισήγηση της  προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Γνωμοδοτεί υπέρ της εκμίσθωσης του αριθμ.454 αγροτεμαχίου αγροκτήματος Μονοπηγάδου
έκτασης 49.500τ.μ. για γεωργική χρήση, με προτεινόμενο  διάστημα μίσθωσης τα τέσσερα(4)
έτη, γιατί εξυπηρετούν καλύτερα την προοπτική βέλτιστης αξιοποίησης του εν λόγω ακινήτου
και  παράλληλα  επιτρέπουν  την  επανεξέταση  του  τιμήματος  ανάλογα  με  τα  δεδομένα  της
περιόδου λήξης της σύμβασης.  

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 7/2020

Έτσι συντάχθηκε το Πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
                                                                Η Πρόεδρος του Σ.Κ.

  ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΟΥ
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