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Αριθµ. απόφ. 103/2017

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 9ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Εορδαίας
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 9-6-2017 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό
Κατάστηµα Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου
Εορδαίας, ύστερα από τη µε αρ. πρωτ. 18737/1-6-2017 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε
νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10 για να συζητήσει και να
λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Έγκριση ή µη του πρακτικού της φανερής – προφορικής- πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την
εκµίσθωση τµήµατος του υπ’αριθµ 5 τεµ Τ.Κ. Ερµακιάς , έκτασης 6.000 τ.µ., για εγκατάσταση
κτηνοτροφικής µονάδας πρόχειρου σταυλικου καταλύµατος ζώων.
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω µέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σάββας Ζαµανιδης
1.Μπιγγας Στέφανος
2. Ιορδανιδης Φωτιος
2. Κοκκινιδης Γεωργιος
3. Καϊδης Αποστολος
4. Θεοδοσιαδης Γεωργιος
5. Τσοκτουριδης Ιωαννης
6. Καραϊσκος Γεωργιος
7. Σιδηροπουλος Σοφοκλης

Ο Πρόεδρος κ Σαββας Ζαµανιδης , ∆ήµαρχος Εορδαίας , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε ότι το
∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την 104/2017 απόφασή του και σε συνέχεια της υπ΄αρίθµ 12/2016 απόφασης
της Τ.Κ Ερµακιάς, ενέκρινε την διενέργεια φανερής – προφορικής -πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την
εκµίσθωσή τµήµατος του υπ’αριθµ 5 τεµ Τ.Κ. Ερµακιάς , δηµοτικής έκτασης 6.000 τ.µ., για
εγκατάσταση κτηνοτροφικής µονάδας πρόχειρου σταυλικου καταλύµατος ζώων.
Η δηµοπρασία πραγµατοποιήθηκε στις 6-6-2017, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ από την Επιτροπή
που ορίστηκε µε την 373/2014 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Εορδαίας, κατόπιν της υπ΄αρίθµ
17989/26-5-2017 Περίληψη διακήρυξης του ∆ηµάρχου Εορδαίας και µε βάσει τους όρους που
κατάρτισε η Οικονοµική Επιτροπή µε την υπ΄αρίθµ 79/2017 Α.Ο.Ε.
Η ανωτέρω Επιτροπή συνέταξε το από 6-6-2017 Πρακτικό της διενεργηθείσας δηµοπρασίας και
κατακύρωσε τα πρακτικά στο όνοµα της τελευταίας πλειοδότριας κας. Μίχου Αθανασίας του Χρήστου
κάτοικου Πτολεµαϊδας, ενώ δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις.
Και κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή για την έγκριση ή µη του πρακτικού της δηµοπρασίας.
Aριθµ. απόφ. 103/2017
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη:
1.Την υπ΄αρίθµ 12/2016 απόφαση της Τ.Κ Ερµακιάς
2.Την 104/2017 Α.∆.Σ. για την έγκριση διενέργειας της δηµοπρασίας.
3.Την 79/2017 Α.Ο.Ε. για την κατάρτιση των όρων και την υπ’αριθµ 17989/26-5-2017 Περίληψη
διακήρυξης του ∆ηµάρχου Εορδαίας.
4.Το από 06/06/2017 πρακτικό της Επιτροπής και όλο το φάκελο της δηµοπρασίας.
5.Τις διατάξεις του Π.∆/τος 270/81.
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα

Εγκρίνει τα πρακτικά διενεργηθείσης στις 6-6-2016 φανερής- προφορικής- πλειοδοτικής δηµοπρασίας
για την εκµίσθωσή τµήµατος του υπ’αριθµ 5 τεµ Τ.Κ. Ερµακιάς , δηµοτικής έκτασης 6.000 τ.µ., για
εγκατάσταση κτηνοτροφικής µονάδας πρόχειρου σταυλικού καταλύµατος ζώων, σε εκτέλεση της
104/2017 Α.∆.Σ. και σύµφωνα µε τους όρους της 79/2017 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής και
ανακηρύσσει πλειοδότρια όπως παρακάτω, µε τις παρακάτω τιµές:

Α/Α

1.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Τµήµα του
υπ’αριθµ 5 τεµ
Τ.Κ. Ερµακιάς ,
δηµοτικής
έκτασης 6.000
τ.µ.

ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΡΙΑ
ΤΙΜΗ
ΕΓΓΥΗΤΗΣ
11,00
Μίχου Αθανασία ∆ηµητρίου Θεοδόσιος
ευρώ/στρέµµα
του Πασχάλη
του Χρήστου

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
-

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 103/2017.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Σάββας Ζαµανίδης

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ιορδανιδης Φωτιος
Καϊδης Αποστολος
Θεοδοσιαδης Γεωργιος
Τσοκτουριδης Ιωαννης
Καραϊσκος Γεωργιος
Σιδηροπουλος Σοφοκλης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Σάββας Ζαµανίδης

