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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το  6
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 22/3/2011 

ΘΕΜΑ 3ο: Τροποποίηση συµφωνητικών µίσθωσης στο σχολικό  και 
αγροτικό κλήρο της Τ.Κ.Κουδουνίων 

 
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 το 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 �ρακτικά τηρήθηκαν α�ό την κ. Σιδηρο�ούλου ∆έσ�οινα, υ�άλληλο του 
∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
      Ο κ. πρόεδρος εισηγούµενος το 3

ο
 θέµα της ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει  στα  

µέλη  της επιτροπής το υπ΄ αριθ. 12713/18-3-2011 έγγραφο του τµήµατος προσόδων 

του ∆ήµου ∆ράµας, που αφορά την Τροποποίηση συµφωνητικών µίσθωσης στο 

σχολικό  και αγροτικό κλήρο της Τ.Κ.Κουδουνίων,και λέει τα εξής: 

        Σας διαβιβάζουµε �λήρη φάκελο του αναδασµού 2009 της Τ.Κ. Κουδουνίων  
του ∆ήµου µας και στον ο�οίο υ�άρχουν όλα τα σχετικά έγγραφα για τις αλλαγές 
�ου ε�έφερε ο αναδασµός στο σχολικό  και αγροτικό κλήρο της Τ.Κ.Κουδουνίων.  
       α) Ο ∆ήµος µας έχει εκµισθώσει τον αγροτικό κλήρο της Τ.Κ.Κουδουνίων  και 
αναλυτικότερα   στις 17/04/2008 µετά α�ό την �ροβλε�όµενη νόµιµη διαδικασία 



έχει υ�ογραφεί συµφωνητικό εκµίσθωσης (αρ.2) µεταξύ του ∆ηµάρχου ∆ράµας –
Θωµά Μαργαρίτη και του Παντελίδη Αναστάσιου του Θεοδώρου για το τεµάχιο µε 
αριθµό 255 έκτασης 35.439 τ.µ. ό�ως αναφέρεται στο συµφωνητικό. 
Με τον αναδασµό του 2009 σύµφωνα µε το έγγραφο µε αρ.�ρωτ.3327/30-12-2010 
της ∆/νσης το�/κης & Κτηµατολογίου,  η Κοινότητα Κουδουνίων έλαβε το τεµάχιο 
µε αρ.178 εκτάσεως 35.029 τ.µ. το ο�οίο �ροήλθε α�ό το τεµάχιο µε αριθµό 255. 
       β)   Ο ∆ήµος µας έχει εκµισθώσει τον σχολικό  κλήρο της Τ.Κ.Κουδουνίων  και 
αναλυτικότερα   στις 17/04/2008 µετά α�ό την �ροβλε�όµενη νόµιµη διαδικασία 
έχει υ�ογραφεί συµφωνητικό εκµίσθωσης (αρ.3) µεταξύ του ∆ηµάρχου ∆ράµας –
Θωµά Μαργαρίτη και του Παντελίδη Αναστάσιου του Θεοδώρου για τα τεµάχια µε 
αριθµό 387,620,621,011 συνολικής έκτασης 24.750 τ.µ. ό�ως αναφέρεται στο 
συµφωνητικό. 
Με το αναδασµό του 2009 σύµφωνα µε το έγγραφο µε αρ.�ρωτ.3327/30-12-2010 
της ∆/νσης το�/κης & Κτηµατολογίου,  η Κοινότητα Κουδουνίων έλαβε τα τεµάχια 
µε αρ.179 εκτάσεως 4.945 τ.µ. και 399 εκτάσεως 9.972 τ.µ.τα ο�οία �ροήλθαν α�ό τα 
τεµάχια µε αριθµούς 387-11.655 τ.µ.,621α-5.795 τ.µ.,620α -5.160 τ.µ. 
Το αρ.11 τεµάχιο εκτάσεως 970 τ.µ. δεν �εριελήφθη στον αναδασµό έτους 2009.  
            Παρακαλούµε ό�ως α�οφασίσετε για την τρο�ο�οίηση των δύο αναφερόµενων 
�αρα�άνω συµφωνητικών µίσθωσης όσον αφορά  τον αριθµό των τετραγωνικών 
µέτρων µίσθωσης για το µέν Ν.2 συµφωνητικό σε 35.029 τ.µ.και για το Ν.3 
συµφωνητικό  σε 14.917 τ.µ. λαµβάνοντας υ�’όψη τα στοιχεία �ου �αραθέτουµε για 
τον αναδασµό του 2009. 
και καλεί αυτήν να αποφασίσει σχετικά. 

      Η Οικονοµκή Επιτροπή µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων.  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     ο µ ό φ ω ν α 
1.Τροποποιεί τα συµφωνητικά µίσθωσης όσο αφορά τον αριθµό 
των τ.µ. µίσθωσης, λόγω των αλλαγών που επέφερε ο αναδασµός 
στο σχολικό  και αγροτικό κλήρο της Τ.Κ.Κουδουνίων ως εξής: 
       α)για την εκµίσθωση τον αγροτικού κλήρου της Τ.Κ.Κουδουνίων  και 
αναλυτικότερα   το συµφωνητικό εκµίσθωσης (αρ.2) µεταξύ του ∆ηµάρχου ∆ράµας 
–Θωµά Μαργαρίτη και του Παντελίδη Αναστάσιου του Θεοδώρου για το τεµάχιο µε 
αριθµό 255 σε έκταση 35.029 τ.µ.. 
       β)για την εκµίσθωση  του σχολικού  κλήρου της Τ.Κ.Κουδουνίων  και 
αναλυτικότερα   το  συµφωνητικό εκµίσθωσης (αρ.3) µεταξύ του ∆ηµάρχου ∆ράµας 
–Θωµά Μαργαρίτη και του Παντελίδη Αναστάσιου του Θεοδώρου για τα τεµάχια µε 
αριθµό 387,620,621,011 σε συνολική έκταση 14.917 τ.µ 
2.Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο 

∆ράµας 
 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 26/2011 
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο πρόεδρος                Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  

                                                    ∆έσποινα Σιδηροπούλου 


