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Αγιά, 30 Δεκεμβρίου 2020
Αριθμός Πρωτ.: 13212

Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά
Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας
Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315
email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr

Θέμα: «Πρόσκληση σε 16η/2020 κατεπείγουσα και δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγιάς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), σε συνδυασμό με τις
διατάξεις της εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. εγκ.426/77233/13.11.2020»

ΠΡΟΣ
(όπως ο πίνακας αποδεκτών*)
Σας καλούμε να συμμετέχετε στην κατεπείγουσα και δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγιάς που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 31-12-2020, από ώρα 09:00 π.μ. έως ώρα 10:00 π.μ., σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της εγκυκλίου του
ΥΠ.ΕΣ. εγκ.426/77233/13.11.2020, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας
διάταξης:
Θέμα: Έγκριση διόρθωσης του υπ’ αριθμ. 97579/2019 μισθωτηρίου Συμβολαίου μεταξύ του Δήμου Αγιάς
και του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μελιβοίας ως προς το σχήμα της αποδοθείσας έκτασης. (Εισηγητής:
Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος).
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι στις 29/12/2020 λάβαμε αίτημα του Αγροτικού Συνεταιρισμού
Μελιβοίας, μισθωτή δημοτικής έκτασης στην θέση Αγία Κυριακή της Κοινότητας Μελιβοίας εμβαδού 3629,74
τ.μ., με το οποίο ζητά την τροποποίηση του μισθωτηρίου συμβολαίου της παραπάνω έκτασης. Αυτό κρίνεται
αναγκαίο διότι ο Συνεταιρισμός έχει υπαχθεί στο πρόγραμμα Leader και επείγει η έκδοση της οικοδομικής
άδειας προκειμένου να συμπεριληφθεί στον φάκελο υποβολής της πρότασης (καταληκτική ημερομηνία
31/12/2020).
Τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου μπορούν να αποστείλουν την ψήφο τους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή
τηλεφωνικά ή μήνυμα κινητής τηλεφωνίας κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης, δηλαδή την
Πέμπτη 31/12/2020 από ώρα 09:00 π.μ. έως ώρα 10:00 π.μ.

Ο Πρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Αργυρούλης
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Δήμαρχος Αγιάς.
2. Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου.
3. Πρόεδρος Κοινότητας Μελιβοίας.
*

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γραφείο Δημάρχου.
2. Γραφείο Τύπου Δήμου Αγιάς.

