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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ∆. ∆ΡΑΜΑΣ 

 
Αριθµός Απόφασης: 

 
 

91/2015 

 
 

ΘΕΜΑ: 

 

Κατακύρωση πρακτικών δηµοπ-

ρασίας εκµίσθωσης του αριθµ. 

178 αγροτεµαχίου αγροτικού κλή-

ρου Τ.Κ. Κουδουνίων.  

 

 

     
Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 10η  Μαρτίου  2015, ηµέρα   

Τρίτη και ώρα 11.00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. ∆ράµας, 
υπό  την Προεδρία του αντιπροέδρου της, κ. Χρυσοχοΐδη Ελευθέριου, µετά από την 
9996/06-03-2015 γραπτή πρόσκληση του προέδρου της, κ. Μαµσάκου Χριστόδουλου 
∆ηµάρχου ∆ράµας,, 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 
παρόντα 7 µέλη: 

 
 

ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

 

1. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος 
2. Μουρβετίδης Μιχαήλ     
3. Σολάκης Άγγελος 
4. Βασιλειάδης Αναστάσιος  
5. Ζαχαριάδης Παύλος         
6. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος    
7. Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ:  
1)        Μαµσάκος Χριστόδουλος 
 2)       Ηλιάδης Νικόλαος 
 
      
 

        Το τακτικό µέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την 
απουσία του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Βασιλειάδης 
Αναστάσιος. 

 

      Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του  ∆ήµου  ∆ράµας, 
γραµµατέως  της  Οικονοµικής Επιτροπής  του ∆ήµου  ∆ράµας, ο  κ. αντιπρόεδρος 
κήρυξε  την έναρξη της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη  απόφασης στα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης, καθώς και στα έκτακτα.   
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           Ο κ. αντιπρόεδρος, εισάγοντας  το 12o θέµα της ηµερήσιας διάταξης  
παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθµ. 9867/05-03-2015 έγγραφο της 
∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ράµας, σχετικά µε την «Κατακύρωση 
πρακτικών δηµοπρασίας εκµίσθωσης του αριθµ. 178 αγροτεµαχίου αγροτικού κλήρου 
Τ.Κ. Κουδουνίων. , και καλεί τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

  Στη συνέχεια ο κ. αντιπρόεδρος, παρουσιάζει, το ανωτέρω έγγραφο, έχει όπως 
παρακάτω: 

 

«Σχετ.: α) η αριθµ. 11/2015  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 της από 04-03-2015, µε  αριθµ. πρωτ.9564/04-03-2015, διενεργηθείσας  
πλειοδοτικής δηµοπρασίας εκµίσθωσης του αγροτεµαχίου µε αριθµ. 178 (πρώην 225) , 
συνολικής έκτασης 35.029,00 τ.µ., αγροτικού κλήρου Τ.Κ. Κουδουνίων, στην οποία 
αναδείχθηκε πλειοδότης, ο Παντελίδης  Θεόδωρος του Αναστασίου, κάτοικος Τ.Κ. 
Κουδουνίων  που προσέφερε το ποσό των 37,00€ το στρέµµα /έτος, Η διάρκεια της 
µίσθωσης σύµφωνα µε την αριθµ. 11/2015 απόφαση της Ο.Ε. έχει οριστεί στα πέντε 
(5) έτη. 

Σε συνέχεια της ανωτέρω διάταξης παρακαλούµε για την κατακύρωση του πρακτικού 

της δηµοπρασίας».  και καλεί αυτήν να αποφασίσει σχετικά. 
 

      Η Οικονοµική 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 µε αριθµ.  9564/04-03-2015 πρακτικό  της φανε- 
ρής προφορικής πλειοδοτικής δηµοπρασίας που έγινε στις 04 Μαρτίου 2015  για την 
εκµίσθωση  του αριθµ. 178 (πρώην 225) αγροτεµάχιο αγροτικού κλήρου Κουδουνίων 
έκτασης 35.029 τ.µ.  στην οποία αναδείχτηκε πλειοδότης , ο Παντελίδης  Θεόδωρος 
του Αναστασίου, κάτοικος Τ.Κ. Κουδουνίων  που προσέφερε το ποσό των 37,00€ το 
στρέµµα /έτος, Η διάρκεια της µίσθωσης σύµφωνα µε την αριθµ. 11/2015 απόφαση 
της Ο.Ε. έχει οριστεί στα πέντε (5) έτη. 
 
      Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο ∆ράµας.    
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