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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 14ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 11-9-2017 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, όπως ορίστηκε µε την αρ. πρωτ 31082/6-9-
2017 πρόσκληση του Προέδρου , η οποία 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 των πρακτικών διενέργειας φανερής πλειοδοτικής δηµοπρασίας (αρχικής και επαναληπτικής), για την 
εκµίσθωση χρήσης χώρων για την λειτουργία Λουνα – Παρκ κατά την τέλεση της Εµποροπανήγυρης 2017 στην 
Πτολεµαΐδα. 
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
    
     
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Σάββας Ζαµανίδης 
2. Φώτιος Ιορδανίδης                              

1.Γιώργος Κοκκινιδης 
 

3. Ιωαννης Τσοκτουρίδης   
4. Γεώργιος Θεοδοσιάδης   
5. Απόστολος Καϊδης  
6. Στέφανος Μπίγγας   
7. Σοφοκλής Σιδηρόπουλος,  
8. Γιώργος Καραισκος 

 

 
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των µελών ότι µε την υπ’αριθµ 194/2017 
απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου αποφασίσθηκε η τέλεση της Εµποροπανήγυρης Πτολεµαΐδας για το έτος 2017 και µε την  
υπ’αριθµ 127/2017 ΑΟΕ καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης για την εκµίσθωση του χώρου του Λουνα- Παρκ. Κατ’ 
εφαρµογή των σχετικών αποφάσεων εκδόθηκε η υπ’αριθµ 27428/4-8-2017 ∆ιακήρυξη ∆ηµάρχου, µε την οποία καλούνταν 
οι ενδιαφερόµενοι σε προφορική φανερή πλειοδοτική δηµοπρασία για την εκµίσθωση του χώρου του Λουνα- Παρκ. Στην 
υπ’αριθµ 27428/4-8-2017 ∆ιακήρυξη ∆ηµάρχου αναφέρονται τα εξής:<<….. Α. σε προφορική-φανερή-πλειοδοτική 
δηµοπρασία, σε εκτέλεση της υπ’αριθµ 194/2017 Α.∆.Σ. και σύµφωνα µε τους  όρους που κατάρτισε η Οικονοµική 
Επιτροπή, για την εκµίσθωση χρήσης  χώρου για  την λειτουργία Λούνα Πάρκ  κατά την τέλεση της Εµποροπανήγυρης 
2017 στην Πτολεµαΐδα, στις 22-8-2017  ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα στην αίθουσα 
∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Εορδαίας ,ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας της δηµοπρασίας , όπως συγκροτήθηκε 
µε την υπ’αριθµ 373/2014 Α∆Σ. 
Σε περίπτωση άγονης δηµοπρασίας επανάληψη της δηµοπρασίας θα διενεργηθεί στις 28-8-2017 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 
12:00 µ.µ.>>. 
Περίληψη της διακήρυξης δηµοσιεύθηκε σε δυο ηµερήσιες τοπικές εφηµερίδες, στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και 
τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου. 
Στην ανωτέρω οριζόµενη δηµοπρασία στις 22-8-2017 (αρχική),  καθώς και στις 28-8-2017 (επαναληπτική αυτής) , όπως 
προκύπτει από τα πρακτικά της Επιτροπής διενέργειας της δηµοπρασίας, δεν κατατέθηκε προσφορά από κανέναν 
ενδιαφερόµενο. 
Ως εκ τούτου προτείνεται να εγκριθούν ή µη τα πρακτικά της Επιτροπής διενέργειας της δηµοπρασίας, όπως 
συγκροτήθηκε µε την υπ’αριθµ 373/2014 Α∆Σ, να κηρυχθεί η δηµοπρασία και η επαναληπτική αυτής άγονες, διότι δεν 
κατατέθηκε καµία προσφορά από κανέναν ενδιαφερόµενο.  
Επίσης προτείνεται να εισηγηθούµε   προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, την απευθείας εκµίσθωση του προαναφερόµενου 
χώρου κατ’εφαρµογή του αρ 192 του Ν 3463/2006. 
 
   Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 
                      
 

Αριθµ.απόφ.157/2017 

ΑΔΑ: 7Ζ58ΩΡ6-ΦΩΓ



 
   Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη  
1) το άρθρο 72 του Ν.3852/10 
2) τα άρθρα 192-199 του ∆ΚΚ (Ν.3463/06) 
3) την υπ’αριθµ 373/2014 Α∆Σ 
4) την υπ’αριθµ 194/2017 Α∆Σ  
5) την υπ’αριθµ 127/2017 A.O.E 
6) την υπ’αριθµ 27428/4-8-2017 ∆ιακήρυξη ∆ηµάρχου 
7) τα πρακτικά  όπως συντάχθηκαν στις 22-8-2017  (αρχική) και στις 28-8-2017 (επαναληπτική αυτής), από την Επιτροπή 
διενέργειας της δηµοπρασίας 
8) το Π.∆. 270/81 

                               
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα 
 

 1. Εγκρίνει τα πρακτικά  της δηµοπρασίας, όπως συντάχθηκαν στις 22-8-2017  (αρχική) και στις 28-8-2017 (επαναληπτική 
αυτής), από την Επιτροπή διενέργειας και κηρύσσει τη δηµοπρασία και την επαναληπτική αυτής ως άγονες,  διότι δεν 
κατατέθηκε καµία προσφορά από κανέναν ενδιαφερόµενο. 
2. Εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την απευθείας εκµίσθωση του προαναφερόµενου χώρου κατ’εφαρµογή του 
αρ 192 του Ν 3463/2006. 
   Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  157/2017. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σαββας Ζαµανιδης 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Φώτιος Ιορδανίδης 
Ιωαννης Τσοκτουρίδης 
Γεώργιος Θεοδοσιάδης 
Απόστολος Καϊδης 
Στέφανος Μπίγγας 
Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 
Γεωργιος Καραισκος 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

    ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 
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