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Αριθ.Αποφ 8/2021 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 6/2021 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου 
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗ 
 
 
ΘΕΜΑ Εισήγηση προς το ΔΣ του Δημου για εκμίσθωση αγροτεμαχίου στη θέση «Άγιος 
Αθανάσιος» στην Κοινότητα Λεχαινών»  
Στην, Ανδραβίδα σήμερα  ΔΕΥΤΕΡΑ  17/5/2021 και ώρα 9.00πμ  Η Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής, του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης συνήλθε σε τακτικη συνεδρίαση στο Κατάστημα 
της Κοινότητας Ανδραβίδας,  (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο υπ αρ αριθ. ΥΠΕΣ Αριθμ. 
Πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.69/160/οικ. 8032,Εγκυκλιο οπου περιγράφονται οι διαδικασίες σύγκλησης 
των συλλογικών οργάνων για την προστασία και αποφυγή διάδοσης του  covid 19),  ύστερα 
από την με αρ. πρωτ. 5679/5/5/2021. πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και 
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του   άρθρου  67  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄ 87).  

                        Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εφτά ( 7 )  μελών   

                        παρευρέθηκαν   στην συνεδρίαση  εξι(6) και ονομαστικά οι: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ       
       1.ΚΕΚΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  προεδρος  

       2 ΓΙΑΝΝΙΤΣΗ   ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ   

 
       3. ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ   
         
        4    ΚΑΚΑΛΕΤΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
        
        5. ΣΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
      
        6. ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
 
 

                             ΑΠΟΝΤΕΣ 
  
 
              

 
              ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΕ ΑΡΓΙΑ 

 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Καλφιώτη Ιωάννα, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών. 



Ο Πρόεδρος κ.Κεκατος Διονύσιος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  
και   εισηγούμενος το 3ο θέμα της συνεδρίασης  ειπε τα   εξης: 
 

 
Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.1B v) του Ν.3852/2010,  η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, 
Εισηγείται προς στο δημοτικό συμβούλιο, το σχέδιο αποφάσεων ,θεματα χρησης γης 
των άρθρων 79 και 82 του .ΚΔΚ  
 Ο πρόεδρος εν συνέχεια αναφέρθηκε σχετικα με το θεμα  
 
 
Στην Κοινότητα Λεχαινών υπάρχει το εξής καλλιεργήσιμο αγροτεμάχιο που δύνανται να 
εκμισθωθεί: 

1. Στη θέση «Άγιος Αθανάσιος» έκτασης 35.850τμ. 
Εφόσον η πιο πάνω έκταση δεν είναι απαραίτητη για την τοπική κτηνοτροφία και 

σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου του Δήμου 
Ανδραβίδας-Κυλλήνης, ο Πρόεδρος πρότεινε στο Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει θετικά για 
την εκμίσθωση του ανωτέρω καλλιεργήσιμου αγροτεμαχίου σε δημότη του Δήμου 
Ανδραβίδας-Κυλλήνης, με δημοπρασία, τους όρους της οποίας θα καταρτίσει η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης και για διάρκεια δέκα (10) χρόνων από την 
εκμίσθωσή τους. 
 
Ο πρόεδρος εν συνέχεια αναφέρθηκε σχετικά  
Α.Στην Απόφαση της Κοινότητας Λεχαινων Αρ. Απ 7/2021, με την οποια το Συμβούλιο 
αποφασίζει ομόφωνα,.    
Προτείνει την εκμίσθωση του κατωτέρω καλλιεργήσιμου αγροτεμαχίου της Κοινότητας 
Λεχαινών, σε δημότη του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης: 

1. Στη θέση «Άγιος Αθανάσιος» έκτασης 35.850τμ. 
Η εκμίσθωση θα γίνει με δημοπρασία, τους όρους της οποίας θα καταρτίσει η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης και για διάρκεια δέκα (10) χρόνων από την 
έναρξη της εκμίσθωσή του. 
 
 
Β.Στην εισήγηση  της αρμόδιας Υπηρεσίας  εσόδων με το  ΑΡ. ΠΡΩΤ:5481/27-4-
2021εγγραφο ως ακολουθως,   
 Προκειμένου  η υπηρεσία μας να προβεί στην εκμίσθωση με Δημοπρασία  αγροτεμαχίου 
που ανήκει στην Διοικητική περιφέρεια σας και κατά επέκταση στην περιφέρεια του  Δήμου 
μας, παρακαλούμε να προβείτε σε γνωμοδότηση - απόφαση του   Συμβουλίου σας σχετικά 
με τα αγροτεμάχια  που είναι προς δημοπράτηση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η 
δημοπράτηση  εκμίσθωσης αφορά το παρακάτω αγροτεμάχιο: 

1. Αγροτεμάχιο στην θέση «ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» εκτάσεως 35.850,000 τ.μ. 

Η εκμίσθωση του ανωτέρω θα χρησιμοποιηθεί για την  καλλιέργεια μονοετής 
διάρκειας.    

Η  διάρκεια εκμίσθωσης θα ανέρχεται στα      ΔΕΚΑ  (10) έτη . 
.   

 
 

                Εν συνεχεία ο πρόεδρος ειπε προς την Επιτροπή :Σας καλώ να Αποφασίσουμε  σχετικα με  
                το θεμα της σημερινής συνεδρίασης. 

Η Επιτροπή αφού εξέτασε τα δικαιολογητικά και μετα από διαλογική συζήτηση 
 



                                                Αποφασίζει ομόφωνα,  
Εισηγείται ως προς στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλληνης, , Προτείνει 
την εκμίσθωση του κατωτέρω καλλιεργήσιμου αγροτεμαχίου της Κοινότητας Λεχαινών, σε 
δημότη του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης: 

Στη θέση «Άγιος Αθανάσιος» έκτασης 35.850τμ. 
Η εκμίσθωση θα γίνει με δημοπρασία, τους όρους της οποίας θα καταρτίσει η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης και για διάρκεια δέκα (10) χρόνων από την 
έναρξη της εκμίσθωσή του. 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 8/2021 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ 

 

 
                                       Ακριβές απόσπασμα 
                                      
                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                         ΚΕΚΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
 
 
 
 
 


