
                                                    

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   181/2021 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 17/2021 συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την υπ’ αριθ. 8679/07-06-
2021 αίτηση της Ζυγομάνη Αυγούλας του Λεωνίδα. 

Στο Αμύνταιο, στις 05 του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα 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. 
39842/26-06-2021 (Β’ 2744), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 9930/29-06-
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 πέντε (5) μέλη. 

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

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

Ο Πρόεδρος,  εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 25/06/2021 εισήγηση του 
Τμήματος Εσόδων & Περιουσίας Δήμου Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής:  

«Με την αριθμ. πρωτ. 8679/07-06-2021 αίτηση της, η κα Ζυγομάνη Ανθούλα του 
Λεωνίδα ζητά την αντικατάσταση του τοπογραφικού που συνοδεύει την υπ’ αριθ. 
1925/02-06-2016 συμβολαιογραφική πράξη μίσθωσης αγρού γιατί σύμφωνα με 
νεότερη καταμέτρηση διαπιστώθηκε ότι οι συντεταγμένες του εν λόγω τοπογραφικού 
διαγράμματος αποκλίνουν από την πραγματικότητα περίπου μισό μέτρο. Η ανάγκη 
εμφάνισης των ορθών συνταραγμένων στο τοπογραφικό  προκύπτει από την 
αναγκαιότητα ανέγερσης προσθήκης προχείρου καταλύματος. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας 
και των όρων διενεργείας δημοπρασιών για εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων 
και κοινοτήτων». 
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2. Την υπ’ αριθμ. 360/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Αμυνταίου με την οποία εγκρίθηκε η  εκμίσθωση  

3. Την με αριθ. 1925/02-06-2016 σύμβαση μίσθωσης  
4. Την Α.Π. 8679/07-06-2021 αίτηση της Ζυγομάνη Αυγούλας του Λεωνίδα 
5. Το αρχικό τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου – μηχανικού 

Καραβάλτσιου Εμμανουήλ 
6. Το νέο τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου – μηχανικού Φωτιάδη Ησαΐα 

 
Καλείται να αποφασίσει για την αντικαταστάτη του τοπογραφικού διαγράμματος 
προκειμένου να προχωρήσει ο μισθωτής στην ανέγερση προσθήκης προχείρου 
καταλύματος. 
Η  κατάθεση του  νέου τοπογραφικού διαγράμματος τροποποιεί την αρχική σύμβαση, 

τα συμβολαιογραφικά έξοδα της οποίας βαρύνουν τον μισθωτή.» 

Καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

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

1. Την περ. ii του εδ. στ  της παρ. 1 του αρθ. 72 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 
87), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει 

2. Την από 25/06/2021 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 αριθ. πρωτ. 8679/07-06-2021 αίτηση της κας Ζυγομάνη 
Ανθούλας του Λεωνίδα.  

Β. Εγκρίνει την αντικαταστάτη του τοπογραφικού διαγράμματος που συνοδεύει 
την υπ’ αριθ. 1925/02-06-2016 συμβολαιογραφική πράξη μίσθωσης αγρού, 
προκειμένου να προχωρήσει ο μισθωτής στην ανέγερση προσθήκης 
προχείρου καταλύματος. 

Η  κατάθεση του  νέου τοπογραφικού διαγράμματος τροποποιεί την αρχική 
σύμβαση, τα συμβολαιογραφικά έξοδα της οποίας βαρύνουν τον μισθωτή 

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

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 181/2021 
Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.  

 

      Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα Μέλη 

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