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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 2ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 16-2-2018 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. 3842/9-2-2018 
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 του πρακτικού των προσφορών της επαναληπτικής πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την εκµίσθωση του 
διαµερίσµατος 3ου ορόφου του Κληροδοτήµατος ∆ηµ. Γ. Τσιρου, επί της οδού Ολύµπου 30 στην Θεσσαλονίκη. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Σάββας Ζαµανίδης 
2. Φώτιος Ιορδανίδης                              

 

3. Ιωαννης Τσοκτουρίδης   
4. Γεώργιος Θεοδοσιάδης   
5. Ευσταθιος Κατσιδης 
6. Καιδης Αποστολος 

 

7. Στέφανος Μπίγγας  
8. Σοφοκλής Σιδηροπουλος 
9. Γεωργιος Καραϊσκος 

 

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………….. 
Στη συνέχεια ο  Πρόεδρος κάνοντας εισήγηση στο ανωτέρω  ηµερήσιας διάταξης  θέµα ανέφερε  ότι « µε την υπ΄αρίθµ 
67/2017 Α.Ο.Ε εγκρίθηκε η εκµίσθωση του διαµερίσµατος 3ου ορόφου µικτού εµβαδού 91,41 τ.µ. τετραγωνικών µέτρων 
και καθαρού 76,18 τ.µ. , που βρίσκεται σε οικοδοµή  της Θεσσαλονίκης, επί της οδού Ολύµπου 30, µε πρόσοψη στην οδό 
Ολύµπου και στην πίσω πρασιά της οικοδοµής, αποτελούµενο από δυο δωµάτια χωλ, κουζίνα – σαλόνι και λουτρό – 
αποχωρητήριο , που ανήκει στο Κληροδότηµα  ∆ηµ.Γ Τσιρου κατά πλήρη κυριότητα και καταρτίστηκαν οι όροι της 
πλειοδοτικής δηµοπρασίας, ενώ εξεδόθη η υπ΄αρίθµ 39965/10-11-2017 Περιληπτική διακήρυξη στην οποία και 
προσκαλούνται οι ενδιαφερόµενοι για την κατάθεση των προσφορών τους µε σφραγισµένες, γραπτές προσφορές έως τις 
11-12-2017. 
Κατόπιν τούτων και καθώς έως την 11-12-2017 δεν κατατέθηκε καµία προσφορά, συντάχθηκε το Πρακτικό του άγονου 
της δηµοπρασίας στις 20-12-2017. 
Με την υπ΄αρίθµ 239/2017 Α.Ο.Ε  εγκρίθηκε το από 20-12-2017 Πρακτικό, κηρύσσοντας  άγονη την πλειοδοτική 
δηµοπρασία για την εκµίσθωση του διαµερίσµατος του 3ου ορόφου ,του Κληροδοτήµατος ∆ηµ Γ,Τσιρου, επί της οδού 
Ολύµπου 30, ενώ αποφασίστηκε η επανάληψη αυτής, καταρτίστηκαν οι όροι  διακήρυξης και εξεδόθη η υπ΄αρίθµ 
1367/15-1-2018 Περιληπτική- αναλυτική διακήρυξη της επαναληπτικής δηµοπρασίας. 
Εµπρόθεσµα (µε σφραγίδα ταχυδροµείου έως και τις 5-2-2018) κατατέθηκαν δύο (2) σφραγισµένοι φάκελοι οι οποίοι 
ανοίγονται ενώπιον σας , προκειµένου να συνταχθεί το πρακτικό και να υπογραφθεί το εν λόγο πρακτικό από τα µέλη της 
Οικονοµικής Επιτροπής. Αφού µονογράφησαν τα δικαιολογητικά συµµετοχής των ενδιαφεροµένων διαπιστώθηκε ότι 
εκλείπει και από τους δυο προσφέροντες η γραπτή προσφορά τους. 
Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή για την υπογραφή και έγκριση ή µη του πρακτικού της επαναληπτικής δηµοπρασίας». 
Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής υπέγραψαν όλα το εν λόγο πρακτικό, µε την παρατήρηση ότι: « Κανείς από τους 
ανωτέρω δύο (2) ενδιαφερόµενους δεν κατέθεσε σφραγισµένη, γραπτή προσφορά σύµφωνα µε το άρθρο 2 Β) της 
υπ΄αρίθµ 1367/15-1-2018 διακήρυξης. Ως εκ τούτου η επαναληπτική δηµοπρασία κρίνεται άγονη».  
Και κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για την έγκριση ή µη του πρακτικού της επαναληπτικής δηµοπρασίας. 

 
        Αριθµ.απόφ. 33/2018 
 
   Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆/τος 270/81 και του Ν. 3852/2010  και 
έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων «  
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2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης»  

   3. Τον Ν. 4182/2013. 
   5. Τις υπ΄αρίθµ  67/2017 & 239/20217 Α.Ο.Ε. 
   6. τις υπ΄αρίθµ η υπ΄αρίθµ 39965/10-11-2017 Περιληπτική - αναλυτική διακήρυξη της αρχικής δηµοπρασίας & 1367/15-1-
2018 Περιληπτική- αναλυτική διακήρυξη της επαναληπτικής δηµοπρασίας  
   7. Το µε ηµεροµηνία 20-12-2017 πρακτικό της αρχικής δηµοπρασίας. 
   8. Το από 16-2-2018 πρακτικό της επαναληπτικής δηµοπρασίας 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα 
 
    
1. Εγκρίνει το από 16-2-2018 πρακτικό της επαναληπτικής δηµοπρασίας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της 

παρούσης, ως εξής:  
 

Α/Α  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΕΓΓΥΗΤΗ 

ΕΓΓΥΗΣΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ τ 
ΚΩΝ/ΝΟΥ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ- Αγ. 
∆ηµητρίου 32 

- - Νο 210156/1-2-
18 ΤΠ&∆ 

2. ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΚΑΖΑΝΤΖΗ τ 
Ο∆ΥΣΣΕΑ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ- 
∆ιοικητηρίου 41 

- - Νο 210208/1-2-
18 ΤΠ&∆ 

 
2.  Κρίνει την επαναληπτική δηµοπρασία άγονη, καθώς κανείς από τους ανωτέρω δύο (2) ενδιαφερόµενους δεν κατέθεσε 
σφραγισµένη, γραπτή προσφορά σύµφωνα µε το άρθρο 2 Β) της υπ΄αρίθµ 1367/15-1-2018 επαναληπτικής διακήρυξης 

 
   Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  33/2018. 

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

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σαββας Ζαµανιδης 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Φώτιος Ιορδανίδης 

Ιωαννης Τσοκτουρίδης 
Γεώργιος Θεοδοσιάδης 
Ευσταθιος Κατσιδης 
Καιδης Αποστολος 
Στέφανος Μπίγγας 

Σοφοκλής Σιδηροπουλος 
                   Γεωργιος Καραϊσκος 
 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

              ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 
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