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          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ           
  

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 158 / 2019  

ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 21 / 2019  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

 

 

ΘΕΜΑ : «Έγκριση ή μη πρακτικών για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου 

Κήπων και του κυλικείου στο κολυμβητήριο της Δ.Ε. Φερών» 

 

 

  Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 24η  Μαΐου, του έτους 2019, ημέρα της 

εβδομάδας Παρασκευή   και ώρα 8:30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, η Οικονομική 

Επιτροπή συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την 14.423/ 20/05/2019 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του  

άρθρου 75  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).  

  

Ήταν  δε παρόντες : 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Ευάγγελος Λαμπάκης ως ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Οικονομικής Επιτροπής 

και από τα μέλη της , οι  κ.κ :  

 

1) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  2) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ  3) ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ   4) ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΣΟΝΙΔΟΥ - ΣΚΕΥΑ 

                                                                    

 

Ενώ  δεν  προσήλθαν οι κ.κ : 

1) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΥΜΙΑΝΙΔΗΣ  2) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ   3) ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΜΠΙΚΟΣ  4) ΦΑΝΗ ΤΡΕΛΛΗ  

 

 

 Η Οικονομική Επιτροπή, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία  (σε σύνολο  

αριθμού  συμβούλων -9- παρευρίσκονταν οι - 5 - ),σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 75 του ν.3852/10, εισέρχεται  στην συζήτηση των θεμάτων. 

 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης  κ. 

Ευάγγελος Λαμπάκης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

  

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, κ. 

Ευάγγελος Λαμπάκης, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

«Έγκριση ή μη πρακτικών για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου Κήπων και 

του κυλικείου στο κολυμβητήριο της Δ.Ε. Φερών»,  δίνει το λόγο στον 

Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Παντελίδη Γεώργιο, ο 

οποίος, διαβάζει την παρακάτω εισήγηση της Υπηρεσίας : 

  

 “Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι,  

 

    'Εχοντας υπόψη :  
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I. 

Α. Την 1/2019 απόφαση της Τ.Κ. Πέπλου και τη 2/2019 του Τ.Κ. Φερών, με την 

οποία εγκρίνεται και προτείνεται στο Δ.Σ. η εκμίσθωση  του α) αγροτεμαχίου του 

αγροκτήματος Κήπων με αριθμ. τεμ. 553, έκτασης 9.000 τ.μ. και  

β) του κυλικείου στο κολυμβητήριο της Δ.Ε. Φερών 

Β. 1. Τις 235/2019 και 233/2019 αποφάσεις του Δημοτικού  Συμβουλίου με τις 

οποίες εγκρίνεται  η εκμίσθωση του παραπάνω αγροτεμαχίου και κυλικείου.  

2.η ανάθεση στην Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση των πρακτικών 

διαγωνισμού. 

Β. Τις 123/2019 και 122/2019 αποφάσεις της  Οικονομικής Επιτροπής  με την 

οποία ομόφωνα ενέκρινε τους όρους για τη διενέργεια της φανερής, προφορικής 

και πλειοδοτικής δημοπρασίας – βάσει των διατάξεων του ΠΔ 270/81 των 

Ν.3463/2006 και 3852/2010- για την εκμίσθωση του αγροτεμαχίου Κήπων  και 

του κυλικείου στο κολυμβητήριο της Δ.Ε. Φερών. 

Γ. Στις 3.5.2019 δημοσιεύθηκε η με Αρ. Πρωτ: 12799/2.5.2019 διακήρυξη του 

Δημάρχου Αλεξ/πολης,  για την εκμίσθωση  αγροτεμαχίου στους Κήπους και του 

κυλικείου στο Κολυμβητήριο της; Δ.Ε. Φερών. 

II. Στις 16.5.2019 , ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10.00π.μ έως 10.30π.μ ενώπιον 

της Επιτροπής Διαγωνισμού, διεξήχθη η φανερή , προφορική και μειοδοτική 

δημοπρασία, για την εκμίσθωση του αγροτεμάχιού Κήπων με αριθ. τεμ. 553, 

έκτασης 9.000 τ.μ. και από τις 10.30 πμ ως τις 11.00μμ για την εκμίσθωση του 

κυλικείου στο κολυμβητήριο της Δ.Ε. Φερών. 

 

 Από τα πρακτικά της δημοπρασίας προκύπτουν τα εξής: 

 

Για το αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Κήπων με αριθ. τεμ. 553, έκτασης 

9.000 τ.μ  πλειοδότης αναδείχθηκε ο κ. Σ. Β.  του Χ. με Α.Φ.Μ.:*********  που 

προσέφερε το ποσό των εννέα ευρώ  και πενήντα λεπτών (9,50€) ανά στρέμμα το 

χρόνο και με  εγγυητή τον κ. Σ.Χ. του Χ. 

Για το κυλικείο στο κολυμβητήριο της Δ.Ε. Φερών πλειοδότης αναδείχθηκε 

η κ. Φ.Θ.  του Ν. με Α.Φ.Μ.: ********* που προσέφερε το ποσό των πενήντα 

ευρώ και πενήντα λεπτών  (50,50€) το μήνα (μόνο για τους μήνες Ιούλιο και 

Αύγουστο) και με  εγγυήτρια την κ. Φ.Κ. του Ν. 

Μετά το παραπάνω αποτέλεσμα της δημοπρασίας , η υπηρεσία φέρνει το 

θέμα στην Οικονομική Επιτροπή για επικύρωση του πρακτικού”. 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών 

της Οικονομικής Επιτροπής μετά το τέλος της οποίας η Οικονομική Επιτροπή αφού 

άκουσε την εισήγηση και τη συζήτηση, έλαβε υπόψη τα σχετικά έγγραφα και τις 

διατάξεις του ΠΔ 270/81, το άρθρου 192 του Ν. 3463/2006 και το Ν. 3852/2010, 

καθώς και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει τα πρακτικά δημοπρασίας  

 

Για το αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Κήπων με αριθμ. τεμ. 553, έκτασης 

9.000 τ.μ  πλειοδότης αναδείχθηκε ο κ. Σ. Β.  του Χ. με Α.Φ.Μ.:*********  που 

προσέφερε το ποσό των εννέα ευρώ  και πενήντα λεπτών (9,50€) ανά στρέμμα το 

χρόνο και με  εγγυητή τον κ. Σ.Χ. του Χ. 

Για το κυλικείο στο κολυμβητήριο της Δ.Ε. Φερών πλειοδότης αναδείχθηκε 

η κ. Φ.Θ.  του Ν. με Α.Φ.Μ.: ********* που προσέφερε το ποσό των πενήντα 

ευρώ και πενήντα λεπτών  (50,50€) το μήνα (μόνο για τους μήνες Ιούλιο και 

Αύγουστο) και με  εγγυήτρια την κ. Φ.Κ. του Ν. 

 

Β)Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υπογράψει τα συμφωνητικά εκμίσθωσης. 

 

 

 

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται 

ΑΔΑ: Ψ1ΛΣΩΨΟ-ΖΡΔ



3 

 

ως κατωτέρω: 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

                                                                   1) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ                          

                                                                   2) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ   

                                                                   3) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ        

                                                                   4) ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΣΟΝΙΔΟΥ - ΣΚΕΥΑ  

       

     ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ  
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