
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Αριθµ. απόφ. 39/2018                          
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 3ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 16-3-2018 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. 6219/9-3-2018 
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: 
…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………......................... 
Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση, εκµίσθωσης του διαµερίσµατος του 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. 
Με την υπ΄αρίθµ 33/2018 Α.Ο.Ε εγκρίθηκε το από 16-2-2018 Πρακτικό της επαναληπτικής δηµοπρασίας, ενώ η 
επαναληπτική δηµοπρασία κρίθηκε 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. 
Κατόπιν τούτων, κατατέθηκαν και πρωτοκολλήθηκαν στον ∆ήµο µας, η µε αριθµ πρωτ. 5732/5-3-2018  Οικονοµική 
Προσφορά του κ. Ευστάθιου Μαυρόπουλου του Κων/νου και η µε αριθµ πρωτ. 5937/7-3-2018  Οικονοµική Προσφορά της 
κας. Καζαντζή Βασιλικής του Οδυσσέα, των δυο (2) συµµετεχόντων δηλαδή στην επαναληπτική δηµοπρασία, γεγονός που 
δείχνει την πρόθεση τους να εκµισθώσουν το εν λόγο ακίνητο. 
Η µε αριθµ πρωτ. 5732/5-3-2018  Οικονοµική Προσφορά του κ. Ευστάθιου Μαυρόπουλου του Κων/νου ανέρχεται στο 
ποσό των διακοσίων ογδόντα δύο ευρώ (282,00 ευρώ), ενώ η µε αριθµ πρωτ. 5937/7-3-2018  Οικονοµική Προσφορά της 
κας. Καζαντζή Βασιλικής του Οδυσσέα ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων ευρώ (300,00 ευρώ). 
Βάσει του άρθρου 24 παρ 8. του Ν. 4182/2013: « Η εκµίσθωση ακινήτων της περιουσίας …….Η αρµόδια αρχή µπορεί σε 
κάθε περίπτωση να αποφασίσει την κατ΄άλλο τρόπο εκµίσθωση ακινήτου της περιουσίας». 
Ως εκ τούτου και καθώς οι προαναφερόµενες πρωτοκολληµένες Οικονοµικές Προσφορές των δυο (2) ενδιαφερόµενων, 
υποδηλώνουν την πρόθεσή τους για την 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, 
προτείνω να προσφύγουµε στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης καθώς και οι δύο (2) προσφορές είναι σε ποσό 
ανώτερες του ορίου της πρώτης προσφοράς που έθεσαν οι υπ΄αρίθµ 39965/10-11-2017 & 1367/15-1-2018 ∆ιακηρύξεις 

ΑΔΑ: Ω5Π4ΩΡ6-ΠΔΔ



της αρχικής και της επαναληπτικής αυτής και ανέρχονταν στο ποσό των διακοσίων εβδοµήντα ευρώ (270,00 ευρώ) και 
άρα κρίνονται συµφέρουσες για το Κληροδότηµα. 
Πρέπει να αναφερθεί ότι σε περίπτωση που το σώµα αποφασίσει για την απευθείας εκµίσθωση του διαµερίσµατος του 3ου 
ορόφου ,του Κληροδοτήµατος ∆ηµ Γ,Τσιρου, επί της οδού Ολύµπου 30, ισχύουν οι δεσµεύσεις που οι όροι των 
διακηρύξεων θέτουν. 
Η δε εγγύηση συµµετοχής της επαναληπτικής δηµοπρασίας για τον ενδιαφερόµενο που θα του δοθεί µε απευθείας 
ανάθεση, ίση µε (1) µηνιαίο µίσθωµα του ορίου πρώτης προσφοράς, θα παραµένει άτοκα στα χέρια του διαχειριστή ∆ήµου 
ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης εκ µέρους του µισθωτή (άρθρο 6 της υπ΄αρίθµ 1367/15-1-
2018 διακήρυξης), ενώ η εγγύηση συµµετοχής του αποτυχόντα θα επιστραφεί σε αυτόν (άρθρο 2 παρ. Γ). 
 Και κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
Σ. Σιδηρόπουλος: ∆εν ψηφίζω. 

 
        Αριθµ.απόφ. 39/2018 
 
   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» 
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. 
   4. Την υπ΄αρίθµ  67/2017  Α.Ο.Ε. 
   5. 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.  
   6. Το µε ηµεροµηνία 20-12-2017 πρακτικό της αρχικής δηµοπρασίας. 
   7. Το από 16-2-2018 πρακτικό της επαναληπτικής δηµοπρασίας. 
   8. Τις υπ΄αρίθµ 239/2017 & 33/2018 Α.Ο.Ε. 
   9. Τις υπ΄ αρίθµ  5732/5-3-2018  & 5937/7-3-2018  Οικονοµικές Προσφορές των ενδιαφεροµένων. 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία 
 
   1. Την απευθείας ανάθεση της εκµίσθωσης του διαµερίσµατος του 3ου ορόφου ,του Κληροδοτήµατος ∆ηµ Γ,Τσιρου, επί 
της οδού Ολύµπου 30, στην κα. Καζαντζή Βασιλική του Οδυσσέα µε Α.Φ.Μ 034404893 ∆.Ο.Υ Ε΄Θεσσαλονίκης, έναντι του 
ποσού των τριακοσίων ευρώ (300,00 ευρώ) τον µήνα, κρίνοντας την συµφέρουσα για το Κληροδότηµα ∆ηµητρίου Γ. 
Τσίρου. 
   2. Η υπ΄αρίθµ 210208/5-2-2018 εγγύηση συµµετοχής της κας. Καζαντζή Βασιλικής από το Ταµείο Παρακαταθηκών & 
∆ανείων, ίση µε (1) µηνιαίο µίσθωµα του ορίου της πρώτης προσφοράς ποσού 270,00 ευρώ, θα παραµένει άτοκα στα χέρια 
του διαχειριστή ∆ήµου ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης εκ µέρους της µισθώτριας. 
   3. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι διακήρυξης της υπ΄αρίθµ 1367/15-1-2018 επαναληπτικής δηµοπρασίας. 

 
   Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  39/2018. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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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