
                                                    

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   159/2021 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 15/2021 συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εξαίρεση από την 
εκμίσθωση των αγροτεμαχίων αρ. 362,364 και 400 που κατακυρώθηκαν 
από την 116/2021 απόφαση Ο.Ε.. 

Στο Αμύνταιο, στις 08 του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 
10:00, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε 
Τακτική  Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
Zoom, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ, όπως κυρώθηκε με το 
άρθρο 2 του ν.4682/2020, και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 
33506/29-05-2021 (Β’ 2233), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 8490/03-06-
2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που 
κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της 
παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο 
επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη. 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                             ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος                       Νάτσης Ιωάννης 
2. Μπάντης Ιορδάνης       
3. Αντωνιάδης Θεοχάρης  
4. Μπερμπερίδης Πέτρος 
5. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος 
6. Γρομπανόπουλος Τρύφων 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική 
υπάλληλος για την τήρηση των  πρακτικών.   

Ο Πρόεδρος,  εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 02/06/2021 εισήγηση του 
Τμήματος Εσόδων & Περιουσίας Δήμου Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής:  

«Με την 116/2021 απόφαση της Ο.Ε. εγκρίθηκε το πρακτικό της από 20-04-2021 
δημοπρασίας  στην οποία ανακηρύχθηκε τελευταίος πλειοδότης η εταιρία ΑΘΡΟΑ 
Α.Ε., με ΑΦΜ 996985160 και έδρα την Αθήνα με υποκατάστημα στο Νυμφαίου για τα 
παρακάτω αγροτεμάχια: 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ Έκταση σε στρέμματα 

362 3,000 

364 1,375 

400 0,625 

405 1,000 

406 0,875 

410 0,625 

250 5,000 

253 2,750 

254 0,875 
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Στις 28-05-2021 η ΑΘΡΟΑ Α.Ε. καταθέτει αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 8127 στην 
οποία αναφέρει:  

«Ύστερα από την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού του Δήμου Αμυνταίου για μίσθωση 
επιλεγμένων δημοτικών αγροτεμαχίων πέριξ του οικισμού Νυμφαίου με σκοπό τη 
γεωργική καλλιέργεια αυτών, και αφού πλειοδοτήσαμε, προβήκαμε σε τοπογραφική 
αποτύπωση των αγροτεμαχίων που δημοπρατήθηκαν και κατά τη διαδικασία αυτή 
προέκυψε ότι: 

• το αγροτεμάχιο αρ. 400 είναι σε δασώδη περιοχή. 

• τα αγροτεμάχια αριθμοί 362 και 364 έχουν μεγάλα προβλήματα με 
αναβλύζοντα νερά και απαγορευτικές κλίσεις. 

Για το λόγο αυτό αιτούμαστε τροποποίηση της αίτησης μίσθωσης των αγροτεμαχίων 
που θα μισθώσουμε και πιο συγκεκριμένα αιτούμαστε να εξαιρεθούν τα αγροτεμάχια 
αριθμοί 362, 364 και 400 λόγω ακαταλληλότητας. 

Κατά δε τα λοιπά επιβεβαιώνουμε ότι τα αγροτεμάχια αριθμοί 250, 253, 254, 405 και 
406 είναι κατάλληλα και θέλουμε να τα μισθώσουμε.»  

Καλείστε να εξετάσετε το αίτημα της ΑΘΡΟΑ Α.Ε.,  να αποφασίσετε για την εξαίρεση 
ή όχι των αγροτεμαχίων που αναφέρονται παραπάνω και την υπογραφή του 

μισθωτηρίου συμβολαίου  ως προς τα υπόλοιπα τεμάχια.». 

Καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4683/2020 (ΦΕΚ 83Α΄) 
2. Την από 02/06/2021 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων & Περιουσίας 

Δήμου Αμυνταίου 
3. Την εισήγηση του Προέδρου. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
ΟΜΟΦΩΝΑ  

Α. Κάνει δεκτή την αίτηση της εταιρείας ΑΘΡΟΑ Α.Ε., τροποποιεί την αριθ. 
116/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου και εξαιρεί τα 
αγροτεμάχια αριθμοί 362, 364 και 400 της Κοινότητας Νυμφαίου από τη 
διαδικασία της εκμίσθωσης. 

Β. Εγκρίνει την εκμίσθωση των αγροτεμαχίων 250, 253, 254, 405, 406 και 410 
της Κοινότητας Νυμφαίου, από την εταιρεία ΑΘΡΟΑ Α.Ε., με το ποσό των 
50,00€, ανά στρ. και ανά έτος, σύμφωνα με την αριθ. 116/2021 απόφαση 
Οικονομικής Επιτροπής. 

Γ. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να προβεί στην υπογραφή του σχετικού 
συμφωνητικού. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 159/2021 
Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.  

 

      Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα Μέλη 

                                                                                           1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι. 
                                                                                           2. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Θ. 
ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ                                                       3. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π.                                                                                                                          
                                                                                           4. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ. 
                                                                                           5. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ.                                                                                           
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