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Αριθμός Απόφασης : 20 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 8/2017 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας Πολυγύρου του Δήμου Πολυγύρου 

 

ΘΕΜΑ: 

 

“Εκτάσεις καλλιεργήσιμης γης για εκμίσθωση” 

 

 Στον Πολύγυρο σήμερα, τη δεκάτη εβδόμη (17η) Αυγούστου 2017, ημέρα 

Πέμπτη και ώρα 18:00, στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου του Δήμου 

Πολυγύρου, συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου 

του Δήμου Πολυγύρου, ύστερα από την 12267/11-08-2017 πρόσκληση του Προέδρου, που 

επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν 

παρόντα τα παρακάτω  τρία (3) μέλη: 

 

        ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Κατσιακιώρης Νικήτας 

2. Σαμαράς Νικόλαος  

3. Ασημινάρης Χρήστος 

 

1. Ρόκου Άννα  

2. Βορδός Χρυσοβαλάντης 

 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου Ζέλλιο Νικόλαο. 

Ο Πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου, του Δήμου 

Πολυγύρου, εισηγούμενος το δεύτερο (2
ο
) θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής: 

«Η καλλιεργήσιμη γη του Δήμου ή της Κοινότητας, που περιλαμβάνεται στη 

δημοτική ή κοινοτική περιφέρεια, αφού βεβαιωθεί ως προς τη θέση, τα όρια και την έκταση 
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εκμισθώνεται ολόκληρη ή σε τμήματα, με δημοπρασία, που γίνεται ύστερα από απόφαση 

του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, ανάμεσα σε δημότες κατοίκους του Δήμου ή της 

κοινότητας που έχει την κυριότητα της γης, εφόσον στην απόφαση βεβαιώνεται ότι η 

έκταση δεν είναι απαραίτητη για τις ανάγκες της τοπικής κτηνοτροφίας» (παρ.1 άρθρο 195 

του Ν.3463/2006).   

Σύμφωνα με ενημέρωση από την αρμόδια υπηρεσία, τα συμφωνητικά από 

υπάρχουσες μισθώσεις για καλλιεργήσιμες εκτάσεις στις θέσεις “Σαρρή Τούμπα”, 

“Αγροτεμ. Τσιφλίκια Καλυβών”, “Ελαιώνας Σπιτιών Πατιλιδά” και “Ελαιώνας Ταρκασέικα 

- Πατελιδάς”, έκτασης 117.380τμ, 1.200τμ, 2.500τμ και 2.400τμ αντίστοιχα καθώς και 

γεωργικού κλήρου, στις Αγροτικές Φυλακές Κασσάνδρας, συνολικής έκτασης 35 

στρεμμάτων, που αποτελείται από 2 τεμάχια: α) υπ’ αριθ. 281 έκτασης 18 στρεμμάτων και 

250τμ και β) υπ’ αριθ. 282 έκτασης 16 στρεμμάτων και 750τμ  λήγουν στις 30-9-2017.  Για 

το λόγο αυτό ζητά να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες νέας εκμίσθωσης, τονίζοντας 

παράλληλα ότι οι συγκεκριμένες εκτάσεις  δεν είναι απαραίτητες για τις ανάγκες της 

τοπικής κτηνοτροφίας.  

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου αφού άκουσε την εισήγηση του 

Προέδρου, έλαβε υπόψη του τα παραπάνω και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες νέας εκμίσθωσης των καλλιεργήσιμων 

εκτάσεων στις θέσεις “Σαρρή Τούμπα”, “Αγροτεμ. Τσιφλίκια Καλυβών”, “Ελαιώνας 

Σπιτιών Πατιλιδά” και “Ελαιώνας Ταρκασέικα - Πατελιδάς”, έκτασης 117.380τμ, 1.200τμ, 

2.500τμ και 2.400τμ αντίστοιχα καθώς και γεωργικού κλήρου, στις Αγροτικές Φυλακές 

Κασσάνδρας, συνολικής έκτασης 35 στρεμμάτων, που αποτελείται από 2 τεμάχια: α) υπ’ 

αριθ. 281 έκτασης 18 στρεμμάτων και 250τμ και β) υπ’ αριθ. 282 έκτασης 16 στρεμμάτων 

και 750τμ. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 20/2017 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 

                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        ΤΑ  ΜΕΛΗ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Πολύγυρος 17 Αυγούστου 2017 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΚΑΤΣΙΑΚΙΩΡΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 

ΑΔΑ: 7ΘΩΨΩΞΜ-ΗΧ6


		2017-09-19T13:31:21+0300
	Athens




