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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ       

 

Περίληψη 

«Λήψη απόφασης επί του υπ’ αριθμ.πρωτ. 7156/18-07-2020 αιτήματος των 

Ιακώβου Μαλαμίδη, Ελπίδας Ελευθεριάδου και του Αγροτικού Συνεταιρισμού 

«Βιολογικής κτηνοτροφίας και βιολογικών καλλιεργειών και διακίνησης 

βιολογικών προϊόντων Ν. Δράμας» (ΒΙΟΔΡΑΜΑ)». 

 

Σήμερα, 3η Οκτωβρίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα  και ώρα 19:30΄ 

πραγματοποιήθηκε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου 

στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Καλαμπάκι, υπό την Προεδρία του κ. 

Ιωάννη Χαριτωνίδη  μετά την υπ’ αριθμ.πρωτ. 9985/29-09-2022 πρόσκληση  που 

εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α’ 87) με 

τίτλο «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 

4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19-7-2018), τα άρθρα 184 και 177  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε του Ν. 

4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α΄/30-10-2019), την παρ. 8 του άρθρου 114 του Ν. 4623/2019, 

την παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/11-3-2020), και ισχύει, σε 

συνδυασμό με την αριθμ. 375/39167/02-06-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών με θέμα: «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου» (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-

4ΙΓ).  

Κατά την εκφώνηση του καταλόγου βρέθηκαν παρόντα 17 μέλη και απόντα 10 

μέλη οι κ.κ. Ζεκερίδης Χ., Ζουμπούλογλου Α., Ιωάννου Χρ., Κρικοπούλου Κ., 

Κρυωνίδης Β., Μουλιστάνος Α., Εμμανουηλίδου Ν., Καγγελίδης Ι., Κιτσουκάκης Ι. 

Χαλκίδης Χ., επί συνόλου 27 μελών:  

 

ΠΑΡΟΝΤΑ 

1 Καραμπακάλης Δημήτριος 7 Δαλακάκης Δημήτριος 13 Φυρινίδης Ευστάθιος 

2 Μουστάκα Μαρία 8 Στάντζιος Πασχάλης 14 Χριστοφυλλάκης Μιλτιάδης 

3 Μπερμπερίδης Αθανάσιος 9 Παπαζώτου Κυριακή 15 Παπαδόπουλος Παρασκευάς 

4 Χαριτωνίδης Ιωάννης 10 Δολαπτσή Ηλιάνα 16 Γεωργιάδης Ιωάννης 

5 Χορόζογλου Παρθένα 11 Λουλούδης Ιωάννης 17 Μιχαηλίδου Κωνσταντίνα 

6 Χατζηπροδρόμου Ιπποκρ. 12 Νεραντζάκη Αγγελική   

ΑΠΟΝΤΑ 

1 Ζεκερίδης Χαράλαμπος 5 Κρικοπούλου – Πατιά Κων. 9 Κιτσουκάκης Ιωάννης 

2 Ζουμπούλογλου Αναστάσιος 6 Κρυωνίδης Βασίλειος 10 Χαλκίδης Χαράλαμπος 

3 Ιωάννου Χρήστος 7 Μουλιστάνος Αθανάσιος   

4 Εμμανουηλίδου Νικολέτα 8 Καγγελίδης Ιωάννης   

Στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 

3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ. 6 του Ν. 4555/2018, δεν ήταν 

παρών ο Δήμαρχος κος Ζεκερίδης Θεμιστοκλής, τον οποίο αναπλήρωσε ο 

Αντιδήμαρχος κος Καραμπακάλης Δημήτριος.  

 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ:  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 15/03.10.2022  

Τακτικής Συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου  

Αριθμός Απόφασης 127/2022 
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1. Κρυωνίδης Βασίλειος, κατά τη διάρκεια συζήτησης προ  ημερησίας διάταξης. 

2. Κρικοπούλου Κωνσταντίνα, κατά τη διάρκεια συζήτησης προ ημερησίας 

διάταξης. 

3. Κιτσουκάκης Ιωάννης, κατά τη διάρκεια συζήτησης προ ημερησίας διάταξης.  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

1. Γρηγοριάδης Ιωάννης, Πρόεδρος Κοινότητας Αγίου Αθανασίου. 

  

Παρουσία της Τρούτπεγλη Καλλιόπης, υπαλλήλου του Δήμου Δοξάτου για την 

τήρηση των πρακτικών, ο κ. Πρόεδρος μετά την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης.    

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σχετικό με 

την περίληψη του θέματος, έθεσε υπόψη των μελών την υπ’ αριθμ.πρωτ. 9922/29-09-

2022  εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως 

ακολούθως: 

«… ΘΕΜΑ: Η με αριθμ. πρωτ. 7156/18.07.2020  αίτηση των : 1) Ιάκωβου 

Μαλαμίδη, 2) Ελπίδας Ελευθεριάδου και 3) του Αγροτικού Συνεταιρισμού 

«ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ν.ΔΡΑΜΑΣ»  («ΒΙΟΔΡΑΜΑ») 

 

Σε απάντηση του υπ΄αριθμ. πρωτ. 7156/18.07.2020  αιτήματος των : 1) 

Ιάκωβου Μαλαμίδη, 2) Ελπίδας Ελευθεριάδου και 3) του Αγροτικού Συνεταιρισμού 

«ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ν.ΔΡΑΜΑΣ»  («ΒΙΟΔΡΑΜΑ») δέον 

να υπομνησθούν οι κάτωθι εφαρμοστέες διατάξεις.  

 Το άρθρο 192 του Ν. 3463/2006 («Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων») 

ορίζει ότι:  

 «1. Η εκμίσθωση ακινήτων των δήμων γίνεται με δημοπρασία. Η δημοπρασία 

επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά για μία (1) φορά, εάν δεν παρουσιάστηκε κανένας 

πλειοδότης. 

 Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, η εκμίσθωση μπορεί να γίνει με απευθείας 

συμφωνία, της οποίας τους όρους καθορίζει το δημοτικό συμβούλιο. 

 2. Κατ` εξαίρεση, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιτρέπεται η εκμίσθωση 

χωρίς δημοπρασία: 

 α) Αν η ετήσια πρόσοδος του υπό εκμίσθωση ακινήτου δεν υπερβαίνει το ποσό των 

δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ. 

 β) Αν πρόκειται για την εκμίσθωση ακινήτων των δήμων στο δημόσιο, σε άλλους 

οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α` και β` βαθμού, σε επιχειρήσεις των 

οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Α` και Β` βαθμού, σε Ν.Π.Δ.Δ., σε οργανισμούς 

και επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, σε συνεταιρισμούς για την ικανοποίηση των 

αναγκών τους, καθώς και σε Ενεργειακές Κοινότητες του ν. 4513/2018 (Α` 5), 

εφόσον η πλειοψηφία του συνεταιριστικού τους κεφαλαίου ανήκει σε Ο.Τ.Α. α` και 

β` βαθμού, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α. και 

νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου εν γένει. Για την εκμίσθωση σε συνεταιρισμούς 

εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 186. 

 γ) Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες, θεάτρων και 

κινηματοθεάτρων ή άλλων χώρων, για επιστημονικούς και καλλιτεχνικούς σκοπούς, 

αφού το δημοτικό συμβούλιο εκτιμήσει την ποιότητα των εκδηλώσεων που θα 

πραγματοποιηθούν. 

 Στην περίπτωση (β), η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου λαμβάνεται με την 

απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του. 

 Το μίσθωμα των ακινήτων των περιπτώσεων α` και β` καθορίζεται από την επιτροπή 

της παραγράφου 5 του άρθρου 186.»  
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 Όπως προκύπτει από τις ανωτέρω διατάξεις η εκμίσθωση των ακινήτων των 

ΟΤΑ α΄ βαθμού γίνεται κατά κανόνα  με δημοπρασία, η οποία δημοπρασία 

επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά για μία (1) φορά, εάν δεν παρουσιάστηκε κανένας 

πλειοδότης. Μόνο στην περίπτωση που η δημοπρασία δεν φέρει κάποιο αποτέλεσμα 

μπορεί να γίνει απευθείας εκμίσθωση. Κατ΄ εξαίρεση και αποκλειστικά στις 

περιπτώσεις που προβλέπει η παράγραφος 2 του άρθρου 192 Ν. 3463/2006 μπορεί να 

παρακαμφθεί η διαδικασία της δημοπρασίας και να ακολουθηθεί η οδός της 

απευθείας εκμίσθωσης στον ενδιαφερόμενο.  

Από το ιστορικό του κρινόμενου υπ΄αριθμ. πρωτ. 7156/18.07.2022 αιτήματος 

των 1) Αγροτικού  Συνεταιρισμού «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ν.ΔΡΑΜΑΣ»  («ΒΙΟΔΡΑΜΑ»), 2) Ιάκωβου Μαλαμίδη και 3) 

Ελπίδας Ελευθεριάδου προκύπτει ότι οι προαναφερόμενοι ζητούν από τον Δήμο 

Δοξάτου την απευθείας εκμίσθωση των υπ΄αριθμ. 2292/5, 2292/3, 2292/4 και 2292/2 

αγρών που βρίσκονται στο Καλαμπάκι στον αγροτικό συνεταιρισμό «ΒΙΟΔΡΑΜΑ». 

Αρχικώς θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο δεύτερος αιτών και η τρίτη αιτούσα ουδεμία 

συμβατική σχέση έχουν πλέον με τον Δήμο αναφορικά με τα ανωτέρω ακίνητα, 

δεδομένου ότι οι σχετικές μισθώσεις με εκμισθωτή τον Δήμο Δοξάτου και μισθωτές 

τους ιδίους έχουν  λήξει στις 09.06.2015. Ήδη δε μετά την έκδοση των σχετικών 

πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής του Δημάρχου Δοξάτου η νομή και η κατοχή 

των προπεριγραφόμενων ακινήτων έχει επιστρέψει στον Δήμο Δοξάτου.  

Το δε αίτημα του αγροτικού συνεταιρισμού «ΒΙΟΔΡΑΜΑ» για την απευθείας 

εκμίσθωση των υπ΄αριθμ. 2292/5, 2292/3, 2292/4 και 2292/2 αγρών στο Καλαμπάκι 

Δράμας δεν μπορεί να γίνει δεκτό σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο. Και αυτό 

διότι η απευθείας εκμίσθωση επιτρέπεται μόνο στις περιοριστικά αναφερόμενες 

περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 192 Ν. 3463/2006 στις οποίες δεν 

εμπίπτει η εκμίσθωση που ζητά ο αιτών αγροτικός συνεταιρισμός.  

 Ειδικότερα, σύμφωνα με το από 30.08.2022 πρακτικό της επιτροπής της 

παραγράφου 5 του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006 («Κώδικας Δήμων και 

Κοινοτήτων»), η συνολική μισθωτική αξία των υπ΄αριθμ. 2292/5, 2292/3, 2292/4 και 

2292/2 τμημάτων συνολικής έκτασης 30.079,34 τ.μ. του υπ΄αριθμ. 2292 αγρού που 

βρίσκεται στο Καλαμπάκι Δράμας ανέρχεται στο ποσό των 2.406,32  ευρώ ετησίως, 

το οποίο υπερβαίνει το όριο των 2.000 ευρώ που θέτει το άρθρο 192 παρ. 2α του Ν. 

3463/2006 («Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»). Στο σημείο αυτό θα πρέπει επίσης 

να επισημανθεί ότι ο Δήμος Δοξάτου προτίθεται να προβεί στην ενιαία εκμίσθωση 

των υπ΄αριθμ. 2292/5, 2292/3, 2292/4 και 2292/2 τμημάτων του υπ΄αριθμ. 2292 

αγρού και όχι στην εκμίσθωση κάθε επιμέρους τμήματος.  Συνεπώς,  κρίσιμο 

καθίσταται το συνολικό τίμημα για όλα τα ανωτέρω τμήματα.  

Κατόπιν των προεκτεθέντων εισηγούμαι την απόρριψη του υπ΄αριθμ. πρωτ. 

7156/18.07.2020  αιτήματος των : 1) Ιάκωβου Μαλαμίδη, 2) Ελπίδας Ελευθεριάδου 

και 3) του Αγροτικού Συνεταιρισμού «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ν.ΔΡΑΜΑΣ»  («ΒΙΟΔΡΑΜΑ»).….». 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους 

προκειμένου να τοποθετηθούν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες 

τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά.  

Ο κος Δαλακάκης στην τοποθέτηση του επί του θέματος δήλωσε παρών, λόγω 

απουσίας εισήγησης από δικηγόρο.  

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), έτσι όπως αυτό 

τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 

Α΄93)  και  τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7-6-2010): 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
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πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του 

άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018), τροποποιήθηκε με 

τις διατάξεις των άρθρων 177 και 184 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ του Ν. 4635/2019 

(ΦΕΚ167/Α΄/30-10-2019), του άρθρου 114 του Ν. 4623/2019, και του άρθρου 

10 του Ν. 4674/2020. 

3. Την αριθμ.πρωτ.375/39167/02-06-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών με θέμα: «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου» (ΑΔΑ: 

Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ).  

4. Την ανωτέρω εισήγηση.  

5. Το υπ’ αριθμ.πρωτ. 7156/18-07-2022 αιτήματος των : 1) Ιάκωβου Μαλαμίδη, 

2) Ελπίδας Ελευθεριάδου και 3) του Αγροτικού Συνεταιρισμού 

«ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 

ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ν.ΔΡΑΜΑΣ»  

(«ΒΙΟΔΡΑΜΑ»). 

6. Το από 30/08/2022 πρακτικό της επιτροπής καθορισμού τιμήματος εκποίησης, 

αγοράς ακινήτων και εκτίμησης αποζημίωσης από εκτέλεση έργων του 

Δήμου.  

7. Τις τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Με ψήφους 19 υπέρ και 1 παρών (κ. Δαλακάκης)  

Την απόρριψη του υπ΄αριθμ. πρωτ. 7156/18.07.2020  αιτήματος των : 1) Ιάκωβου 

Μαλαμίδη, 2) Ελπίδας Ελευθεριάδου και 3) του Αγροτικού Συνεταιρισμού 

«ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ν.ΔΡΑΜΑΣ»  («ΒΙΟΔΡΑΜΑ»), για 

τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης απόφασης.  

  

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 127/03.10.2022 

Σε απόδειξη συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ                        

                             ΜΕΛΗ 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ 
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