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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το  6
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 22/3/2011 

 

ΘΕΜΑ 1ο:Κατακύρωση πρακτικών της φανερής προφορικής 
δηµοπρασίας (στις 1-3-2011) για την επανεκµίσθωση του µε εσωτερικό 
αριθµό 15 καταστήµατος της λαχαναγοράς του ∆.∆ράµας. 
 
Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Τρίτη 22 του µηνός Μαρτίου 2011 και ώρα 13.30 

µ.µ. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 

12721/18-3-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε 

αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  

Ο κ. Γκάνης Σταύρος απουσίαζε δικαιολογηµένα και ενηµέρωσε έγκαιρα το 

σώµα για την απουσία του. Στη συνεδρίαση κλήθηκε κατά σειρά τα 

αναπληρωµατικό µέλος κ. Γρηγορίου Κυριάκος ο οποίος ήταν παρών στην 

συνεδρίαση. 

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 

βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) µέλη: 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 

Χαρακίδης Κυριάκος  
Ζαχαριάδης Παύλος  
Γρηγορίου Κυριάκος 
Χλιάρα Παναγιώτα  
Παπαθεοδώρου Ανέστης 
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος 
Χαραλαµπίδης Ανδρέας    Μαµσάκος Χριστόδουλος 
Μήτρου Γεώργιος 
   

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, 
υπάλληλο του ∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 

      Ο κ. πρόεδρος εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
παρουσιάζει  στα  µέλη  της επιτροπής το υπ΄ αριθ. 11035/9-3-2011 έγγραφο 
του τµήµατος προσόδων του ∆ήµου ∆ράµας, που αφορά στην Κατακύρωση 
πρακτικών της φανερής προφορικής δηµοπρασίας (στις 1-3-2011) για την 



επανεκµίσθωση του µε εσωτερικό αριθµό 15 καταστήµατος της λαχαναγοράς 
του ∆.∆ράµας , πρακτικό δηµοπρασίας 9822/1-3-2011 και καλεί αυτήν να 
αποφασίσει σχετικά. 
      Σύµφωνα µε το ανωτέρω πρακτικό της ανωτέρω δηµοπρασίας  , που 
διεξήχθη την 1-3-2011 , πλειοδότρια αναδείχθηκε η κ. Κασάµπαλη ∆έσποινα 
του ∆ηµητρίου,   µε προσφορά 185€ µηνιαία µε ετήσια προσαύξηση 75% του 
ποσοστού αύξησης του τιµαρίθµου κόστους ζωής  και µε διάρκεια µίσθωσης 
δώδεκα ετών . 
      Σηµειώνεται ότι µε την υπ΄ αριθµ. 8/2011 απόφαση  της Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆. ∆ράµας εγκρίθηκαν οι όροι δηµοπράτησης   
      Η Οικονοµκή Επιτροπή µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων.  
      Είδε τις διατάξεις  του άρθρου 103 του Ν. 3463/2006 (∆.Κ.Κ.) και 
λαµβάνοντας υπόψη το πρακτικό διαγωνισµού 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     ο µ ό φ ω ν α 
 
���� Εγκρίνει και κατακυρώνει το πρακτικό φανερής, προφορικής, 
πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την επανεκµίσθωση του µε εσωτερικό 
αριθµό 15 καταστήµατος της λαχαναγοράς του ∆.∆ράµας,εµβαδού 69τ.µ. 
, που διεξήχθη την 1-3-2011, πρακτικό δηµοπρασίας 9822/1-3-2011 ,στην κ.  
Κασάµπαλη ∆έσποινα του ∆ηµητρίου,   µε προσφορά 185€ µηνιαία µε ετήσια 
προσαύξηση 75% του ποσοστού αύξησης του τιµαρίθµου κόστους ζωής  και 
µε διάρκεια µίσθωσης δώδεκα ετών . 
 

Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο 
∆ράµας 

 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 24/2011 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο πρόεδρος                Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  

                                                    ∆έσποινα Σιδηροπούλου 

 


