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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της 18
ης

/ 13-11-2013 

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Θέμα 18
ο
 :  Εξέταση αίτησης της εταιρίας «Π.Ι.Κοντέλης ΑΕΒΕ-TERRA AE» για 

την παραχώρηση χώρου στην Αγιά προκειμένου να εκθέσει 

γεωργικούς ελκυστήρες και παρελκόμενα γεωργικά μηχανήματα. 

 

 

Στην Αγιά, σήμερα 13 Νοεμβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 (6:00μμ.), 

στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική 

συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 16919/9-

11-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κου Ιωάννη Αργυρούλη, που 

δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του 

Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και 

επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 

του Ν. 3852/2010. 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη 

απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 

1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος  

2. Αργύρης Νικόλαος 3. Βατζιάς Αντίγονος 

4. Βαλάρης Γεώργιος 5. Γιάνναρος Γεώργιος 

6. Γιαννουλέα Χριστίνα 7. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 

8. Καλαγιάς Γρηγόριος 9. Καψάλης Βασίλειος 

10. Κουτσαντάς Βασίλειος
1
 11. Λέτσιος Βασίλειος 

12. Μπάτσικας Βασίλειος 13. Μπελιάς Αντώνιος 

14. Πατσάς Κυριάκος 15. Σμυρλής Βασίλειος 

16. Σουλιώτης Θεόδωρος   17. Στάθης Νικόλαος 

18. Συρακούλης Γεώργιος 19. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

Απόντες 

20. Βόγιας Δημήτριος 21. Ξαφάρας Χρήστος 

22. Μαρούδας Ρίζος 23. Μαυρογιάννης Αντώνιος 

24. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική 25. Σιμούλης Θωμάς 

26. Τσαγκάλης Αντώνιος 27. Τσιτσές Δημήτριος 

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

 

                                                 
1
 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης. 

ΑΔΑ: ΒΛ1ΓΩ6Ι-916



              

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 2 από 3 

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και 

Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, 

παρόντες ήταν οι: Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου), Ζιούλη Αναστασία 

(Αετολόφου), Κούκας Γεώργιος (Αγιάς), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), 

Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου), Πραντσίδης Δημήτριος (Σκλήθρου) και 

Ριζάκης Δημήτριος (Σωτηρίτσας). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας 

Αντώνης και οι υπηρεσιακοί παράγοντες: Σπανός Ιωάννης, Παπακώστας Δημήτριος 

και Γκασδράνης Θεόδωρος. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός 

γραμματέας Μπουρνάκας Ιωάννης. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της 

συνεδρίασης. 

 

Θέμα 18
ο
 :  Εξέταση αίτησης της εταιρίας «Π.Ι.Κοντέλης ΑΕΒΕ-TERRA AE» για 

την παραχώρηση χώρου στην Αγιά προκειμένου να εκθέσει 

γεωργικούς ελκυστήρες και παρελκόμενα γεωργικά μηχανήματα. 

 

Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε ο αναπληρωτής προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Ιωάννης Σπανός, που έθεσε υπόψη του 

Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

 

«Με την υπ’ αριθμ. πρωτ.15696/17-10-2013 αίτησή της, η εταιρεία «Π.Ι. Κοντέλης 

ΑΕΒΕ-TERRA AE», ζητά την παραχώρηση χώρου απέναντι από την «Χρυσαλλίδα» για  

την Παρασκευή 6/12/2013, από τις 9: 00 – 17:00, προκειμένου να εκθέσει γεωργικούς 

ελκυστήρες και παρελκόμενα γεωργικά μηχανήματα. 

 

Επειδή: 

1. Με την παρ.2 του άρθρου 192 του Ν.3463/2006 ορίζεται ότι: «Το δημοτικό ή 

κοινοτικό συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να εκμισθώνει, χωρίς  δημοπρασία, 

για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες, θέατρα και  

κινηματοθέατρα ή άλλους χώρους, για επιστημονικούς και καλλιτεχνικούς σκοπούς, 

αφού το  συμβούλιο εκτιμήσει την ποιότητα των εκδηλώσεων που θα 

πραγματοποιηθούν». 

2. Η παραχώρηση του χώρου έναντι της Χρυσαλίδας είναι αδύνατη, διότι δεν έχει 

ολοκληρωθεί ακόμη το έργο και επιπλέον υπάρχει φόβος καταπάτησης των χώρων 

πρασίνου. 

3. Η παραπάνω εκδήλωση προάγει τα τοπικά συμφέροντα καθώς απευθύνεται σε 

αγρότες της ευρύτερης περιοχής με σκοπό την επαφής του με νέα γεωργικά προιόντα 

και παρέχει την δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων και  συζήτησης γύρω από 

αγροτικά θέματα. 

 

Προτείνουμε: την εκμίσθωση χώρου χωρίς δημοπράσια που βρίσκεται πίσω από την 

Μουσική σχολή (χώρο πάρκιγκ) στο κέντρο της Αγιάς, με εύκολη προσβασιμότητα σε 

όλους εκείνους που θα επισκεφθούν την έκθεση, με μίσθωμα 100,00€». 

 

 

ΑΔΑ: ΒΛ1ΓΩ6Ι-916



              

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 3 από 3 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

- την εισήγηση του Δημάρχου, 

- την παρ. 2 του άρθρου 192 του ν. 3463/06 και 

- την με αρ. πρωτ. 15696/17-10-2013 αίτησή της, η εταιρεία «Π.Ι. Κοντέλης 

ΑΕΒΕ-TERRA AE», 

- τη θετική ψήφο του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς 

και μετά από συζήτηση 

 

Αποφασίζει  ομόφωνα  

 
1. Εγκρίνει την απευθείας εκμίσθωση χώρου της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς και 

συγκεκριμένα του χώρου που βρίσκεται πίσω από την Μουσική σχολή (χώρο 

parking) στο κέντρο της Αγιάς, στην εταιρία «Π.Ι.Κοντέλης ΑΕΒΕ-TERRA AE» 

προκειμένου να εκθέσει γεωργικούς ελκυστήρες και παρελκόμενα γεωργικά 

μηχανήματα. 

 

2. Καθορίζει τη διάρκεια της απ’ ευθείας εκμίσθωσης από τις 9:00πμ – 17:00μμ της 

Παρασκευής 6/12/2013. 

 

3. Καθορίζει το μίσθωμα της απ’ ευθείας εκμίσθωσης στο ποσό των €100,00€. 

 

4. Καθορίζει τους παρακάτω ειδικότερους όρους της απευθείας εκμίσθωσης: 

 

Α. Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το χώρο 

στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. 

 

Β. Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του χώρου από τον μισθωτή 

απαγορεύεται απολύτως. 

 

Γ. Ο μισθωτής υποχρεούται με την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης  να 

καταβάλει στο ταμείο του Δήμου εφάπαξ το μίσθωμα. 

 

5. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Αγιάς κ. Αντώνη Γκουντάρα για την υπογραφή του 

σχετικού συμφωνητικού μίσθωσης. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 221/2013. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Αργυρούλης Ιωάννης 

ΑΔΑ: ΒΛ1ΓΩ6Ι-916


