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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην ππ’ αξηζ. 6/2020 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απόθ. 120/2020
Πεξίιεςε
Έγθξηζε πξαθηηθώλ δεκνπξαζίαο γηα ηελ
εθκίζζσζε ηνπ ππ’ αξηζ. 2221 αγξνηεκαρίνπ ηνπ
αγξνθηήκαηνο ηεο Κνηλόηεηαο Βέξνηαο.
ήκεξα 8 Απριλίοσ ηνπ έηνπο 2020 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σεηάρηη θαη ώξα 18:00
ζπλήιζε δηά ηειεδηάζθεςεο ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην, ύζηεξα από ηελ κε
εκεξνκελία 3-4-2020 γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πνπ δόζεθε ζ’ όινπο ηνπο πκβνύινπο,
ηνπο Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ θαη ζηνλ Γήκαξρν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ
λ.3852/2010, όπσο απηό αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 74 ηνπ λ.4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε
από ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019 θαη ηνπ άξζξνπ 10 ηεο από 11-3-2020 Πξάμεο
Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ
Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ επί ζπλόινπ 41 κειώλ βξέζεθαλ
παξόληα 39 κέιε:
Παρόνηες
Απόνηες
1) Ζ. Σζηθιίδεο, 2) Β. Παπαδόπνπινο, 3) .Αζιάλνγινπ, 4) Κ. Μ. νπκειίδεο, Γ.Γνπιηίδεο
Ρίδνο, 5) Θ.Θενδσξίδεο, 6)Α.Σζαρνπξίδεο, 7) .Γηακάληεο, 8)
Β.Λπθνζηξάηεο, 9) Κ. Γξεγνξηάδεο, 10) Λ.Αθξηβόπνπινο, 11) Θ.
Κνξσλάο, 12) Α. Λαδαξίδεο, 13) Α.ηδεξόπνπινο, 14)Α.Γέιιαο,
15)Λ.Αζιαλίδεο, 16)Γ.Μπαηζαξά, 17) . Σδήκα, 18)
Δ.Κειεζίδεο, 19)Κ.Βαζηιεηάδεο, 20) Κ.Παινπθίδεο, 21)
Γ.Ππξηλόο, 22)Χ.Σζηνύληαο, 23)Ν.Λαδόπνπινο, 24) Π.Παπιίδεο,
25) Γ.Μηραειίδεο, 26)Χ.Κειεζίδεο, 27) Ν.Αγγέινπ, 28)
Β.ηεθαλόπνπινο, 29) Α.Μαξθνύιεο, 30) Κ.Σξνρόπνπινο, 31)
.ηνπγηάλλνο, 32)Κ.Θενδσξίδεο, 33) Π.Μνπρηάξε, 34)
Α.πκεσλίδνπ, 35)Γ.Σζαλαθηζίδεο, 36)
Γ.Ράιιε, 37)
Γ.Γεκεξηδίδεο, 38) Γ.Μειηόπνπινο, 39) Η.Σζαλαμίδεο.

Παρόνηες πρόεδροι και εκπρόζωποι Κοινοηήηων

Απόνηες πρόεδροι & εκπρόζωποι Κοινοηήηων
Γ.Σζηινγηάλλεο, .Κσηζηαληήο, .Παπά, Μ.Παπαδνπνύινπ, Δ.Χεηκσλόπνπινο, Α.Εεζηόπνπινο, Ζ.νθηαλίδεο,
Η.Βνξγηαηδίδεο, Γ.Ληιηόπνπινο, Κ. Σδήκαο, Α. Σζηθιίδεο, Χ.Κεραΐδεο, Γ.Δπηεξηάδεο, Α. Σζαπξάλεο,
Η.ηδεξόπνπινο, Χ.Βελεηηθίδεο, Α.Καξαβαζίιεο, Η.Χεηκώλαο, Η.Καξαγηάλλεο, Χ. Σζαλαζίδεο, Κ.Βύδαο, Γ.ίηαο,
Δ.Παγνύξαο, Π. Πνηακόπνπινο, Α.Πηηνύιηαο, Μ. Λακπξηαλίδεο, Χ.Κεθηέο, Ζ.Καξακήηζνο

ημείωζη:
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ηε ζπλέρεηα ν πξόεδξνο, εηζεγνύκελνο ην 3ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε
ηνπ ζπκβνπιίνπ ην από 27-3-2020 εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ πεξηνπζίαο
Αιεμάλδξνπ Σζαρνπξίδε, πνπ έρεη σο εμήο:
αο γλσξίδνπκε όηη ζην Γεκνηηθό θαηάζηεκα ηνπ Γήκνπ ζηηο 19-03-2020 εκέξα
Παξαζθεπή θαη ώξα 10:00 έσο 11:00 ζηελ αίζνπζα ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ
Βέξνηαο ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο Γεκνπξαζηώλ πνπ νξίζηεθε κε ηελ αξηζ. 8/2020
απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, δηελεξγήζεθε ζύκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 195 ηνπ
Ν. 3463/2006,θαλεξή πξνθνξηθή πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ ππ. αξηζ. 2221
αγξνηεκαρίνπ εκβαδνύ 1.662,22η.κ. ηνπ αγξνθηήκαηνο Κνηλόηεηαο Βεξνίαο, Γήκνπ Βέξνηαο, γηα
είθνζη (20) ρξόληα.
Ζ δεκνπξαζία έγηλε ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο πνπ θαηαξηίζηεθαλ κε ηελ αξηζ. 66/2020
απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Βέξνηαο θαζώο θαη ηελ κε αξηζ. 5425/06-03-2020
ιεπηνκεξή δηαθήξπμε ηνπ Γεκάξρνπ Βεξνίαο.
Ζ δεκνζίεπζε ηεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο έγηλε ζηηο εθεκεξίδεο «¨ΛΑΟ¨,
¨ΖΜΔΡΖΗΑ¨,¨ΒΔΡΟΗΑ¨» θαη αλαξηήζεθε ζηε Γηαύγεηα. Ζ πεξίιεςε θαη ε ιεπηνκεξήο
δηαθήξπμε αλαξηήζεθαλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, θαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ
Γεκαξρηαθνύ Μεγάξνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο.
ηελ παξαπάλσ δεκνπξαζία εκθαλίζζεθε:
1. Ζ πξώηε πξνζθέξνπζα θ. Αλησλίνπ Μαξία Αλησλία, πξνζθόκηζε εγγπεηηθή επηζηνιή
ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο πνζνύ 50,00 επξώ (ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία) θαζώο θαη ηα ππόινηπα
απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 21, ηεο ππ. αξ. 5425/06-03-2020 Λεπηνκεξνύο
Γηαθήξπμεο.
2. ηελ ζπλέρεηα αθνύ ειέγρζεθαλ θαη θαηαγξάθεθαλ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ παξαπάλσ
ζπκκεηέρνληα ζην πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο θαη αθνύ δελ παξνπζηάζζεθε άιινο ελδηαθεξόκελνο
θαη πέξαζε ε θαζνξηζκέλε ώξα από ηε δηαθήξπμε δειαδή 10:00 έσο 11:00, ν Πξόεδξνο θάιεζε
ηνλ κνλαδηθό ελδηαθεξόκελν γηα ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θαλεξήο πξνθνξηθήο
πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο.
Ωο ειάρηζην όξην πξώηεο πξνζθνξάο εηήζηνπ κηζζώκαηνο γηα ηε εθκίζζσζε ηνπ ππ. αξηζ.
2221 αγξνηεκαρίνπ εθηάζεσο εκβαδνύ 1.662,22η.κ. ηνπ αγξνθηήκαηνο Βεξνίαο, νξίζζεθε ην
πνζό ησλ 50,00 Δπξώ / ζηξέκκα θαη κε απηό μεθίλεζε ε δεκνπξαζία.
Αθνινύζσο ε κνλαδηθή πξνζθέξνπζα πξνζέθεξε ην θάησζη πνζό: ησλ 52,00 €/ζηξέκκα
εηεζίσο.
Σν πξώην κίζζσκα ζα θαηαβιεζεί ακέζσο κε ηελ ππνγξαθή ηνπ πκθσλεηηθνύ
Μίζζσζεο θαη ησλ ππνινίπσλ εηώλ, ηελ 30/12 θάζε έηνπο.
Ο πξόεδξνο αθνύ αλαθώλεζε ηξεηο (3) θνξέο ηελ πξνζθνξά ηεο κνλαδηθήο πξνζθέξνπζαο
θπξίαο Αλησλίνπ Μαξίαο Αλησλίαο, δειαδή ηνπ πνζνύ ησλ 52,00 επξώ/ζηξέκκα εηεζίσο θαη
πέξαζε ε θαζνξηζκέλε ώξα από ηε δηαθήξπμε 10:00 έσο 11:00, ζηηο 11:01 θήξπμε ην ηέινο ηεο
θαλεξήο πξνθνξηθήο πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο.
Ζ Δπηηξνπή έρνληαο ππόςε ηα παξαπάλσ απνθάζηζε νκόθσλα θαη θαηαθύξσζε ηελ
δεκνπξαζία ηεο 19-03-2020 γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ κε αξ. 2221 αγξνηεκαρίνπ εκβαδνύ
1.662,22η.κ. ηνπ αγξνθηήκαηνο Βεξνίαο γηα είθνζη (20) ρξόληα, ζηελ θπξία Αλησλίνπ Μαξία
Αλησλία.
ύκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 195 ηνπ Ν. 3463/2006 ε θαηαθύξσζε γίλεηαη κε
απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ .
Μεηά ηα παξαπάλσ θαιείηαη ην δεκνηηθό ζπκβνύιην ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο λα απνθαζίζεη:
α)Σελ έγθξηζή ή κε ησλ πξαθηηθώλ ηεο από 19-03-2020 θαλεξήο πξνθνξηθήο
πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ ππ. αξ. 2221 αγξνηεκαρίνπ εκβαδνύ
1.662,22η.κ. ηνπ αγξνθηήκαηνο Βεξνίαο γηα είθνζη (20) ρξόληα θαη ηελ θαηαθύξσζε ηνπ
απνηειέζκαηνο απηήο ζηελ πιεηνδόηξηα Αλησλίνπ Μαξία Αλησλία , ε νπνία πξνζέθεξε ην πνζό
ησλ 52,00 επξώ/ζηξέκκα εηεζίσο.
β) Σελ εμνπζηνδόηεζε ηνπ Γεκάξρνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ πκθσλεηηθνύ Μίζζσζεο.
Καη θάιεζε ην ζπκβνύιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνύ έιαβε ππόςε:
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1.- Σν από 27-3-2020 εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ πεξηνπζίαο Αιεμάλδξνπ
Σζαρνπξίδε.
2.- Σηο ππ’ αξηζ. 8 θαη 66/2020 απνθάζεηο ηνπ Γ..
3.- Σελ κε αξηζ. 5425/6-3-2020 δηαθήξπμε ηνπ Γεκάξρνπ Βέξνηαο
4.- Σα πξαθηηθά ηεο θαλεξήο πξνθνξηθήο πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο πνπ έγηλε ζηηο 19-3-2020 γηα
ηελ εθκίζζσζε ηνπ παξαπάλσ αγξνηεκαρίνπ.
5.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ.3852/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 72 ηνπ
λ.4555/2018, ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ. 3852/2010, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 74 ηνπ λ.
4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε από ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019 θαη ηνπ άξζξνπ 195
ηνπ λ.3463/2006.
Απνθαζίδεη Οκόθσλα
Α) Δγθξίλεη ηα πξαθηηθά ηεο θαλεξήο πξνθνξηθήο πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο πνπ έγηλε
ζηηο 19-3-2020, γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ ππ’ αξηζ. 2221 αγξνηεκαρίνπ, εκβαδνύ 1.662,22 η.κ., ηνπ
αγξνθηήκαηνο ηεο Κνηλόηεηαο Βέξνηαο, γηα είθνζη (20) έηε θαη θαηαθπξώλεη ηε δεκνπξαζία ζηελ
πιεηνδόηξηα Μαξία Αλησλία Αλησλίνπ, έλαληη ηνπ πνζνύ ησλ 52,00€/ζηξέκκα εηεζίσο.
Β) Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν Βέξνηαο Κσλζηαληίλν Βνξγηαδίδε γηα ηελ ππνγξαθή ησλ
ζρεηηθώλ ζπκθσλεηηθώλ.
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Ζ απόθαζε έιαβε αύμ. αξηζκό 120 / 2020
.............................................................................................……….................................
Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύζεθε ε ζπλεδξίαζε
ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεθε σο εμήο:
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Κ.
Θ.
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Κ.
Λ.
Θ.
Α.
Α.
Λ.
Γ.
.
Δ.
Κ.
Κ.
Γ.
Χ.
Ν.
Π.
Γ.
Χ.
Ν.
Β.
Α.
Κ.
.
Κ.
Π.
Α.
Γ.
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Γ.
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Η.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

Αριζηομένης Λαζαρίδης
ΣΑ ΜΔΛΖ

ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ

Σζηθιίδεο
Παπαδόπνπινο
Αζιάλνγινπ
Ρίδνο
Θενδσξίδεο
Σζαρνπξίδεο
Γηακάληεο
Λπθνζηξάηεο
Γξεγνξηάδεο
Αθξηβόπνπινο
Κνξσλάο
ηδεξόπνπινο
Γέιιαο
Αζιαλίδεο
Μπαηζαξά
Σδήκα
Κειεζίδεο
Βαζηιεηάδεο
Παινπθίδεο
Ππξηλόο
Σζηνύληαο
Λαδόπνπινο
Παπιίδεο
Μηραειίδεο
Κειεζίδεο
Αγγέινπ
ηεθαλόπνπινο
Μαξθνύιεο
Σξνρόπνπινο
ηνπγηάλλνο
Θενδσξίδεο
Μνπρηάξε
πκεσλίδνπ
Σζαλαθηζίδεο
Ράιιε
Γεκεξηδίδεο
Μειηόπνπινο
Σζαλαμίδεο

Ακριβές απόζπαζμα
Βέροια 14-4-2020
Ο Γήμαρτος

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΒΟΡΓΗΑΕΗΓΖ

