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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 
 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               16.9.2020 συνεδρίασης της Ο.Ε. 
 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Αριθμός Απόφασης:  273/2020 

 

ΘΕΜΑ : Διαγραφή Βεβαιωτικών Καταλόγων εξαιτίας εργασιών απαλλοτρίωσης του Κ-16 ως προς το αγροτεμάχιο  

7 οδού Πόντου 

 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16η του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2020, 
ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 10:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, μετά από την 
16525/11-09-2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.  

 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9)  μελών  παρόντες  στη 
συνεδρίαση ήταν οι κάτωθι:  
1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος) 2) Γρούγιος Ηλίας (μέλος) 3) Κατζικάς Γεώργιος (μέλος) 4) Παναγιωτίδης 

Γαβριήλ (μέλος) 5) Αποστολίδου Μαρία (μέλος) 6) Κουσίδης Γεώργιος (μέλος) 7) Μανωλόπουλος Βασίλειος  8) 

Ράπτου Όλγα  (μέλος) 9) Τσομπανοπούλου Μελίσα (μέλος). 

 

Απόντες: Ουδείς. 

 
  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική υπάλληλο Φουρκιώτη, κλάδου ΠΕ Διοικητικού. 
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών : 
 
Ο Τράντος Κωνσταντίνος του Ελευθερίου μισθωτής από 30η Απριλίου 2018 του δημοτικού αγροτεμαχίου με 
αριθμό 7 στον οδό Πόντου Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης, υπέβαλε στον Δήμο τη με αριθμό πρωτοκόλλου 
6871/1-4-2020 αίτηση, με την οποία, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρει, αιτείται: 
1.την τροποποίηση της μίσθωσης 
2.την απαλλαγή της καταβολής των μισθωμάτων 
3. τον επαναπροσδιορισμό του εμβαδού του μισθίου. 
 
Επί της ανωτέρω αιτήσεως η αρμόδια Υπηρεσία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών απέστειλε τα έγγραφα με 
αριθμό 959/14-4-2020 και ΔΥ από 26-5-2020, απαντώντας αναλυτικά στις αιτιάσεις του μισθωτή 
(επισυνάπτονται αμφότερα τα έγγραφα).  
 
Ήδη έχει ολοκληρωθεί αυτοψία στο αγροτεμάχιο την 3-9-2020, από την οποία προκύπτει ότι οι εργασίες του 
Κ16 έχουν τελειώσει και το ακίνητο επανήλθε στην πρότερη κατάστασή του (επισυνάπτονται αμφότερα τα 
έγγραφα).  
 
Για τους ανωτέρω λόγους, καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει τη διαγραφή των Βεβαιωτικών 
Καταλόγων των μισθωμάτων του αγροτεμαχίου 7 επί της οδού Πόντου για τους μήνες από Απρίλιο έως και 
Ioύλιο 2020, ήτοι από την αίτηση του μισθωτή έως και την πλήρη αποκατάσταση του μισθίου. 
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Ως προς τα λοιπά αιτήματα του μισθωτή, μέσω των συνημμένων εγγράφων της αρμόδιας Υπηρεσίας της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προκύπτει ότι δεν τίθεται θέμα ικανοποιήσεώς τους, εφόσον το εμβαδό του 
ακινήτου παραμένει ίδιο δεν τίθεται ζήτημα τροποποίησης της μίσθωσης, αυτή συνεχίζει ως έχει.  
 
Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω εισήγηση του    
προέδρου,  
                                                                            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

A) Εγκρίνει τη διαγραφή των Βεβαιωτικών Καταλόγων των μισθωμάτων του αγροτεμαχίου 7 επί της οδού 
Πόντου για τους μήνες από Απρίλιο έως και Ioύλιο 2020, ήτοι από την αίτηση του μισθωτή του Τράντου 
Κωνσταντίνου του Ελευθερίου έως και την πλήρη αποκατάσταση του μισθίου. 
 
Ως προς τα λοιπά αιτήματα του μισθωτή, μέσω των συνημμένων εγγράφων της αρμόδιας Υπηρεσίας της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προκύπτει ότι δεν τίθεται θέμα ικανοποιήσεώς τους, εφόσον το εμβαδό του 
ακινήτου παραμένει ίδιο δεν τίθεται ζήτημα τροποποίησης της μίσθωσης, αυτή συνεχίζει ως έχει.  
 

   Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  273/2020. 
 
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
 Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  17.9.2020  
 
         

        O Πρόεδρος  

             

 

                         Καζαντζίδης Γεώργιος 
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