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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 11ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 1-8-2018 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας συνήλθε 
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, όπως ορίστηκε µε την αρ. πρωτ 15800/24-7-2018 
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: 
…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………......................... 
Λήψη απόφασης σχετικά µε την εξέλιξη της µειοδοτικής, φανερής και προφορικής  δηµοπρασίας για την µίσθωση 
ακινήτου για την στέγαση του 14ου Νηπιαγωγείου Πτολεµαιδας.    
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
    
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σάββας Ζαµανίδης                               1. Ιωαννης Τσοκτουρίδης 
2. Ευστάθιος Κατσίδης 2. Γεώργιος Καραϊσκος 
3. Γεώργιος Θεοδοσιάδης   
4. Απόστολος Καϊδης  
5. Φώτιος Ιορδανίδης  
6. Σοφοκλής Σιδηρόπουλος  
7. Κωνσταντίνος Μίχος  
  

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………….. 
   Το τακτικό µέλος κ. Μίγγας Στέφανος δήλωσε κώλυµα και αντικαταστάθηκε από τον κ. Μίχο Κωνσταντίνο. 

 Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος  το ανωτέρω εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα το οποίο 
όλα τα παρόντα µέλη συµφώνησαν να συζητηθεί, έθεσε υπ’ όψη των µελών µελών οτι την υπ’αριθµ 97/2018 Α∆Σ  
αποφασίστηκε η διενέργεια δηµόσιας µειοδοτικης δηµοπρασιας για την µίσθωση κατάλληλου ακινήτου 110-150 τ.µ. 
προκειµένου να στεγασθεί το 14ο Νηπιαγωγείο Πτολεµαϊδας. Με την 61/2018 ΑΟΕ καθαρίσθηκαν οι όροι της διακήρυξης 
της φανερής µειοδοτικής προφορικής δηµοπρασίας για τη µίσθωση ενός (1)ισόγειου  ακινήτου εµβαδού από 110 τ.µ. έως 
150 τ.µ. για τη στέγαση του 2/Θ 14ου Νηπιαγωγείου Πτολεµαιδας ∆ήµου Εορδαίας. 
Επίσης συγκροτήθηκε η επιτροπή καταλληλότητας, κατ’ εφαρµογή του αρ 18 παρ 6 του Ν 3467/2006 και η τριµελής 
επιτροπή διενέργειας της δηµοπρασίας  κατ’εφαρµογή της παρ 1 του Π.∆.270/81 σχετ Α∆Σ 373/2014 &270/2017 
προκειµένου να διενεργηθεί η ως άνω προαναφερόµενη δηµοπρασία. 
 Κατ’ εφαρµογή των ανωτέρω εκδόθηκε η υπ’αριθµ 11211/18-5-2018 αναλυτική διακήρυξη µε ηµεροµηνία λήξης 
κατάθεσης των προσφορών Τρίτη 12-6-2018 και ώρα 12.00 µ.µ. ∆εδοµένου ότι καµία προσφορά δεν κατατέθηκε στο 
πρωτόκολλο του ∆ήµου Εορδαίας,  ο ∆/ντης της Π.Ε. Κοζάνης Ι.Γκαµπουρας  µε το υπ’αριθµ 3029/19-6-2018 έγγραφο 
του παρακαλεί λόγο του άγονου της δηµοπρασιας, να επαναληφθεί η διαδικασία. Ως εκ τούτου και κατ’ εφαρµογή του αρ 
21 της διακήρυξης: « η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ’ αυτής µειοδότης», εκδόθηκε η 
υπ’αριθµ 13675/20-6-2018 επαναληπτική διακήρυξη και ορίστηκε νέα ηµεροµηνία λήξης κατάθεσης των προσφορών Τρίτη 
3-7-2018 και ώρα 12.00 µ.µ. ∆εδοµένου ότι δεν κατατέθηκε καµία προσφορά,  ο ∆/ντης της Π.Ε. Κοζάνης Ι.Γκαµπουρας  
µε το υπ’αριθµ 3754/1-8-2018  έγγραφό του παρακαλεί λόγο του άγονου των διαδικασιών να προβούµε άµεσα στις 
απαραίτητες ενέργειες προκειµένου να επιλυθεί το πρόβληµα της στέγασης του ανωτέρω Νηπιαγωγείου. 

 
   Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει για το άγονο των ανωτέρω διαδικασιών και να παραπέµψει το θέµα στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
 
        Αριθµ.απόφ. 124/2018 
 
   Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη: 

1.) τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010. 
2) το άρθρο 3 του Π∆ 270/81 
3) τις διατάξεις του αρ 194 του Ν3463/2006 & του αρ 18 παρ 6 του Ν 3467/2016 
4) την υπ’αριθµ  97/2018 Α∆Σ & την 61/2018 ΑΟΕ 
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5) την υπ’αριθµ 297/11090/17-5-2018 απόφαση ∆ηµάρχου περί συγκρότησης της Επιτροπής Καταλληλότητας 
6) Τις υπ’αριθµ 373/2014 & 270/2017 Α∆Σ περί συγκρότηση Επιτροπής εκποίησης , εκµίσθωσης , µίσθωσης Ακινήτων – 
Κινητών  του ∆ήµου Εορδαίας.  
7) τα υπ’αριθµ 3029/19-6-2018 & 3754/1-8-2018  έγγραφα του ∆/ντη της Π.Ε. Κοζάνης Ι.Γκαµπουρας  
 

 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα 
 
Κηρύσσει την αρχική και επαναληπτική µειοδοτική φανερή και προφορική δηµοπρασία για την µίσθωση ακινήτου για την 
στέγαση του 14ου Νηπιαγωγείου Πτολεµαιδας  άγονες , παραπέµπει το θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την λήψη σχετικής 
απόφασης. 

 
   Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  124/2018. 

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

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σάββας Ζαµανίδης 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ευστάθιος Κατσίδης 
Γεώργιος Θεοδοσιάδης 
Απόστολος Καϊδης 
Φώτιος Ιορδανίδης 
Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 
Κωνσταντίνος Μίχος 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

                ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 
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