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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 18ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 
 
 

         Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 20-12-2017 ηµέρα Τετάρτη 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. 43835/8-12-
2017 πρόσκληση της 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 των πρακτικών της αρχικής και επαναληπτικής φανερής- προφορικής- πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την 
εκµίσθωση στεγασµένης αποθήκης επιφάνειας 3.600 τ.µ, που βρίσκεται στον χώρο της πρώην ΑΕΒΑΛ  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Σάββας Ζαµανίδης 
2. Φώτιος Ιορδανίδης                              

1. Ευστάθιος Κατσίδης 
 

3. Ιωαννης Τσοκτουρίδης  2.Στέφανος Μπίγγας 
4. Γεώργιος Θεοδοσιάδης   
5. Αποστολος Καιδης   
6. Σοφοκλής Σιδηροπουλος 
7. Γεωργιος Καραϊσκος 

 

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………….. 
Ο Πρόεδρος κ. Σάββας Ζαµανιδης  , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των µελών ότι µε την υπ’ αριθµ  
263/2017 Α∆Σ αποφασίστηκε η εκµίσθωση στεγασµένης αποθήκης επιφάνειας 3.600 τ.µ, που βρίσκεται στον χώρο της 
πρώην ΑΕΒΑΛ ,ενώ µε την υπ΄αρίθµ 171/2017 Α.Ο.Ε. καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης της φανερής- προφορικής- 
πλειοδοτικής δηµοπρασίας και εξεδόθη η υπ΄αρίθµ 39619/8-11-2017  περιληπτική διακήρυξη της εν λόγο δηµοπρασίας. 
   Η ανωτέρω δηµοπρασία διενεργήθηκε στις 21-11-2017, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.µ, από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 
όπως ορίστηκε µε τις αριθµ. 373/2014 & 270/2017 Α.∆.Σ αποφάσεις ∆ηµοτικού Συµβουλίου Εορδαίας, στην οποία δεν 
εµφανίστηκε κανείς ενδιαφερόµενος και η Επιτροπή διαγωνισµού στις 21-11-2017 συνέταξε το πρακτικό του άγονου της 
αρχικής φανερής- προφορικής- πλειοδοτικής δηµοπρασίας. 
Ως εκ τούτου ο ∆ήµαρχος Εορδαίας µε την υπ’ αριθµ 41675/22-11-2017 περιληπτική διακήρυξη όρισε επαναληπτική αυτής 
στις 28-11-2017 , ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.µ. 
Η Επιτροπή διαγωνισµού στις 28-11-2017 συνέταξε το πρακτικό της επαναληπτικής φανερής- προφορικής- πλειοδοτικής 
δηµοπρασίας. 
 Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή για την έγκριση ή µη των πρακτικών της αρχικής και επαναληπτικής δηµοπρασίας. 

 
        Αριθµ.απόφ. 230/2017 
 
   Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆/τος 270/81 και του Ν. 3852/2010  και 
έχοντας υπόψη: 
1) Την 263/2017 Α.∆.Σ. 
2) Την 171/2017 Α.Ο.Ε. 
3) τις υπ΄αρίθµ 39619/8-11-2017 & 41675/22-11-2017  διακηρύξεις ∆ηµάρχου 
4) Τα µε ηµεροµηνία 21-11-2017 & 28-11-2017 πρακτικά της αρχικής και επαναληπτικής δηµοπρασίας της Επιτροπής 
διενέργειας αυτής. 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα 
 
    
1. Εγκρίνει το πρακτικό της αρχικής διενεργηθείσας δηµοπρασίας που πραγµατοποιήθηκε στις 21-11-2017 ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 11:00 π.µ και κηρύσσει την αρχική δηµοπρασία άγονη,  
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2. Εγκρίνει το πρακτικό της επαναληπτικής διενεργηθείσας δηµοπρασίας που πραγµατοποιήθηκε στις 28-11-2017 ηµέρα 
Τρίτη και ώρα 11:00 π.µ και ανακηρύσσει πλειοδότρια εταιρεία, για την εκµίσθωση στεγασµένης αποθήκης επιφάνειας 3.600 
τ.µ, που βρίσκεται στον χώρο της πρώην ΑΕΒΑΛ, την εταιρεία µε επωνυµία ‘ ΤΕΡΝΑ Α.Ε΄  µε Α.Φ.Μ 999503170, ∆.Ο.Υ ΦΑΕ 
ΑΘΗΝΩΝ, έναντι ποσού 4.502,00 ευρώ τον µήνα για τρία (3) χρόνια από την υπογραφή της σύµβασης, µε δικαίωµα για 
παράταση έως δυο (2) χρόνια κατόπιν σχετικού αιτήµατος προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Εορδαίας και έγκρισής 
του από αυτό. 
   Η σύµβαση θα καταρτιστεί ύστερα από την έγκριση της εν λόγω απόφασης από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου –
∆υτ. Μακεδονίας και  τηρούµενων των κατά τον νόµο τις προϋποθέσεων και των όρων που η 171/2017 Α.Ο.Ε έθεσε. 

 
   Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  230/2017. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σαββας Ζαµανιδης 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Φώτιος Ιορδανίδης                              
Ιωαννης Τσοκτουρίδης 
Γεώργιος Θεοδοσιάδης 
Καιδης Αποστολος 
Σοφοκλής Σιδηροπουλος 
 Γεωργιος Καραϊσκος 

 
 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

              ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 
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