
1 

 

                                                                              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

================= 

Από το 36ο Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορεστιάδας της 27ης 

Οκτωβρίου 2020. 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 308/2020 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του ακινήτου στην Κοινότητα  

Σπηλαίου του Δήμου Ορεστιάδας 

 

 Στην Ορεστιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 

2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από 

την υπ’ αριθμ. 24462/23.10.2020 πρόσκληση του Προέδρου της, που δόθηκε χωριστά σε καθένα μέλος 

της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τα άρθρα  72 & 75 τoυ Ν. 3852/10, όπως αυτά τροποποιήθηκαν 

και ισχύουν σήμερα. 

Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, δεδομένου ότι εκ των 

εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα πέντε (5) μέλη ήτοι:  

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ     ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ (Πρόεδρος) 1. ΟΡΜΑΝΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Προσήλθε στο 4ο Θέμα) 

2. ΠΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

3. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3. ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 

4. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 4. ΚΑΖΑΛΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

5. ΜΑΝΑΒΗ ΜΑΡΙΑ  

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Σουλτάνα Χριστοδουλή για την 

τήρηση των πρακτικών.  

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

ανέφερε τα εξής:  

«Σύμφωνα με το άρθρο 192 παρ.1 του ΔΚΚ, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 196 παρ.1α και 

5 του Ν.4555/2018, η εκμίσθωση των δημοτικών ακινήτων γίνεται με δημοπρασία. Αρμόδιο όργανο για τη 

διενέργεια της δημοπρασίας και για τον καθορισμό των όρων της, είναι η Οικονομική Επιτροπή (άρθρο 1 

του ΠΔ 270/81 και 72 παρ. 1.στ)i. του Ν.3852/10). 

Με την υπ’ αριθμ. 93/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η εκμίσθωση του 

ακινήτου – αναψυκτηρίου – στην Κοινότητα Σπηλαίου του Δήμου Ορεστιάδας και με την υπ’ αριθμ. 

234/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν και εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης 

της δημοπρασίας. 

Την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10:15π.μ. συνήλθε η επιτροπή διεξαγωγής 

δημοπρασιών, που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 352/2019 απόφασή του Δημοτικού Συμβουλίου, για να 

διενεργήσει την παραπάνω δημοπρασία, όπως ορίζεται στην υπ’ αριθμ. 22438/08.10.2020 διακήρυξη του 

Δημάρχου. Συνολικά εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου ένας (1) 

συμμετέχων:  

1. Ηλίας Ψειράκης του Θεμιστοκλή. 
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Το πρακτικό της δημοπρασίας υποβλήθηκε από τηv Επιτροπή δημοπρασίας και από αυτό πρoκύπτει 

o τελευταίος πλειοδότης για τo συγκεκριμένο ακίνητο. Ο πλειοδότης για τα συγκεκριμένο ακίνητο και τo 

προσφερόμενο μίσθωμα είναι ο εξής: 

Α/Α ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ 

ΑΡΙΘ. ΔΕΛΤΙΟΥ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

/ ΑΦΜ 

ΠΟΣΟ 

€/μήνα ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΙΣΘΩΣΗΣ 

1. ΨΕΙΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ  ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 
ΑΖ 924565 

0721832551 50,00€ 

Για δέκα (10) χρόνια και αρχίζει από την 

ημέρα υπογραφής της σχετικής σύμβασης 

      

Κατόπιv ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή vα αποφασίσει σχετικά.  

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τηv εισήγηση 

του Προέδρου, τις διατάξεις του ΠΔ 270/81, τις διατάξεις του άρθρου 103 (παρ. 2) του Ν. 3463/2006, το 

άρθρο 192 του ΔΚΚ, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 196 παρ.1α και 5 του Ν.4555/2018, τις 

διατάξεις τoυ άρθρου 72 (παρ. 1.στ)i.) του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 

(παρ.1) του Ν. 4735/2020, τις υπ’ αριθμ. 352/2019 και 93/2020 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, την 

υπ’ αριθμ. 234/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την υπ’ αριθμ. 22438/08.10.2020 Διακήρυξη και 

το από 22.10.2020 Πρακτικό δημοπρασίας, μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία του φακέλου διεξαγωγής της,  

 

ΑΠΟΦΑΣIΖΕI   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Την έγκριση του από 22.10.2020 Πρακτικού δημοπρασίας για τηv εκμίσθωση του ακινήτου – 

αναψυκτηρίου – στην Κοινότητα Σπηλαίου του Δήμου Ορεστιάδας, όπως ορίζεται στην 

22438/08.10.2020 διακήρυξη του Δημάρχου, για δέκα (10) χρόνια και αρχίζει από την ημέρα 

υπογραφής της σχετικής σύμβασης, επ’ ονόματι του τελευταίου πλειοδότη, Ηλία Ψειράκη του 

Θεμιστοκλή, πoυ αναδείχτηκε, με εγγυητή τον Βραχιολάκη Γαβριηλάκη  και τo ποσό πoυ πρόσφερε για 

τo ακίνητο πoυ πλειοδότησε είναι 50,00€/μήνα. 

 

2. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου vα μεριμνήσει για τηv ακριβή εκτέλεση τωv όρων της 

δημοπρασίας και να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία 

εκμίσθωσης. 

 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 308/2020. 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως          

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

           Ακριβές απόσπασμα 

                Ο  Πρόεδρος 

 

 

 

      ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ   
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