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Δ. ΔΡΑΜΑΣ 
 

 

Αριθμός απόφασης:  250/2016 ΘΕΜΑ: 
 
 
 
 

       Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 02η  Δεκεμβρίου  2016, ημέρα   Πα-
ρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δ. Δράμας, 
υπό  την Προεδρία του αντιπροέδρου της, κ. Χρυσοχοΐδη Ελευθέριου, μετά από την αριθμ. 
πρωτ. 49376/29-11-2016 γραπτή πρόσκληση του προέδρου της κ. Μαμσάκου Χριστόδου-
λου Δημάρχου Δράμας , που γνωστοποιήθηκε σε καθένα από τα μέλη της Επιτροπής, και 
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.  3852/2010 (ΦΕΚ 87  
Α/7-6-2010). 
        Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών, βρέθηκαν πα-
ρόντα 5 μέλη : 

 
 
          

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
 

1. Καραμπατζάκης Δημήτριος 
2. Σολάκης Άγγελος  
3. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος      
4. Βασιλειάδης Αναστάσιος 
5. Ηλιάδης Νικόλαος  

    
 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  
    1.        Μαμσάκος Χριστόδουλος  
    2.        Παπαδόπουλος Γεώργιος  
    3.        Χαραλαμπίδης Ανδρέας  
    4.        Ζαχαριάδης  Παύλος 

 

          Το τακτικό μέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενημέρωσε έγκαιρα το σώμα για την α-
πουσία του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόμενο κατά σειρά μέλος κ. Βασιλειάδης Ανα-
στάσιος. 
       
             Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του  Δήμου  Δράμας, 
γραμματέως  της  Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου  Δράμας, ο  κ. αντιπρόεδρος κήρυξε  
την έναρξη της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη  απόφασης στα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης, καθώς και στα έκτακτα.   

 
 
 
 

             
 
 
           

«Κατακύρωση πρακτικών δημοπρα- 
σίας εκμίσθωσης των αγροτεμαχίων  
με αριθμό 500, 433α, 425 & 111 σχο- 

λικού Τ.Κ. Μυλοποτάμου» 
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           Ο κ. αντιπρόεδρος, εισάγοντας  το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, παρουσιάζει στα 
μέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθμ. 47459 / 17-11-2016 έγγραφο του Τμήματος Εσόδων & 
Περιουσίας, της Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του  Δήμου Δράμας», και καλεί τα μέλη να 
αποφασίσουν σχετικά. 
 

           Στη συνέχεια ο κ. αντιπρόεδρος, αναφέρει ότι, το ανωτέρω έγγραφο της Δ.Κ, έχει 
όπως    παρακάτω 

 

«ΣΧΕΤ.:  Η  226/2016  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
                                                 
 Σας υποβάλλουμε την εισήγηση της υπηρεσίας μας σχετικά με την κατακύρωση των 
πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης των αριθμ. 500, 433α, 425 & 111 αγροτεμαχίων 
συνολικής έκτασης 35.698 τ.μ. σχολικού κλήρου Μυλοποτάμου που διενεργήθηκε στις 15-
11-2016 και παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης.  
 
                                                         ΕΙΣΗΓΗΣΗ   
  

         ΣΧΕΤ.:  η αριθμ. 226/2016  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
    
         Σε  εφαρμογή των διατάξεων της παρ. (ε) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 
(Καλλικράτης) περί αρμοδιοτήτων Οικονομικής Επιτροπής, σας διαβιβάζουμε πλήρη 
φάκελο (& φωτοαντίγραφο αυτού) της πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης των 
αγροτεμαχίων με αριθμό 500, 433α, 425, 111 συνολικής έκτασης έκτασης 35.698 τ.μ. 
σχολικού κλήρου Τ.Κ. Μυλοποτάμου, που διενεργήθηκε στις 15-11-2016 και στην οποία  
αναδείχθηκαν πλειοδότες:  
 

α) η κ. Αμπεσλίδου Σοφία του Χαράλαμπου, κάτοικος Τ.Κ. Μυλοποτάμου, με Α.Φ.Μ. 
114994993 η οποία προσέφερε το ποσό των 32,18€ το στρέμμα /ετησίως για το αριθμ. 500 
αγροτεμάχιο (σχετικό  το αριθμ. 47051/15-11-2016 πρακτικό δημοπρασίας) 
 

β) ο κ. Κουϊμτζίδης Χρυσόστομος του Παναγιώτη, κάτοικος Τ.Κ. Μυλοποτάμου, με Α.Φ.Μ. 
074300240  ο οποίος προσέφερε το ποσό των 32,20€ το στρέμμα /ετησίως για το αριθμ. 
433α αγροτεμάχιο (σχετικό  το αριθμ. 47052/15-11-2016 πρακτικό δημοπρασίας) 
 

γ) ο κ. Παρασκευόπουλος Ιωάννης του Θεοδώρου, κάτοικος Τ.Κ. Μυλοποτάμου, με Α.Φ.Μ. 
018330250   ο οποίος προσέφερε το ποσό των 21,00€ το στρέμμα /ετησίως για τα αριθμ. 
425 & 111 αγροτεμάχια (σχετικά  τα αριθμ. 47054/15-11-2016 & 47053/15-11-2016 
πρακτικά δημοπρασίας) 
 

 Η διάρκεια της μίσθωσης σύμφωνα με την αριθμ. 226/2016 απόφαση της Ο.Ε. έχει οριστεί 
από την 01-01-2017 έως στις 30-09-2021. 

 

Σε συνέχεια της ανωτέρω διάταξης παρακαλούμε για την κατακύρωση  ή μη των 
πρακτικών της δημοπρασίας.    
 

                   Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων.  
      Είδε τις διατάξεις  του άρθρου 103 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και λαμβάνοντας   υπό-
ψη το πρακτικό διαγωνισμού.  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        ο μ ό φ ω ν α 

 

    Εγκρίνει και κατακυρώνει  τα  αριθμ.  47051/15-11-2016, 47052/15-11-2016, 47053/ 
15-11-2016 & 47054/15-11-20166 & πρακτικά της φανερής προφορικής πλειοδοτικής 
δημοπρασίας που έγινε στις 15 Νοεμβρίου 2016  για την εκμίσθωση  με αριθμό  500, 
433α, 425 & 111   αγροτεμαχίων σχολικού κλήρου Τ.Κ. Μυλοποτάμου συνολικής έκτα-
σης 35.698 τ.μ..  στην οποία αναδείχτηκε πλειοδότες οι κάτωθι: 
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α) η κ. Αμπεσλίδου Σοφία του Χαράλαμπου, κάτοικος Τ.Κ. Μυλοποτάμου, με Α.Φ.Μ. 
114994993 η οποία προσέφερε το ποσό των 32,18 € το στρέμμα /ετησίως για το αριθμ. 
500 αγροτεμάχιο (σχετικό  το αριθμ. 47051/15-11-2016 πρακτικό δημοπρασίας) 
 

β) ο κ. Κουϊμτζίδης Χρυσόστομος του Παναγιώτη, κάτοικος Τ.Κ. Μυλοποτάμου, με 
Α.Φ.Μ. 074300240  ο οποίος προσέφερε το ποσό των 32,20 € το στρέμμα /ετησίως για το 
αριθμ. 433α αγροτεμάχιο (σχετικό  το αριθμ. 47052/15-11-2016 πρακτικό δημοπρασίας) 
 

γ) ο κ. Παρασκευόπουλος Ιωάννης του Θεοδώρου, κάτοικος Τ.Κ. Μυλοποτάμου, με 
Α.Φ.Μ. 018330250   ο οποίος προσέφερε το ποσό των 21,00 € το στρέμμα /ετησίως για τα 
αριθμ. 425 & 111 αγροτεμάχια (σχετικά  τα αριθμ. 47054/15-11-2016 & 47053/15-11-2016 
πρακτικά δημοπρασίας). 
 

Η διάρκεια της μίσθωσης σύμφωνα με την αριθμ. 226/2016 απόφαση της Ο.Ε. έχει ορισ- 
  τεί στα πέντε (5) έτη. 
 

                     Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον Δήμαρχο Δράμας.. 
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