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∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 16ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
         Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 21-12-2018 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη µε 
αρ. πρωτ. 27212/14-12-2018 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: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 
Έγκριση ή µη των πρακτικών διενέργειας της αρχικής και επαναληπτικής φανερής- προφορικής- πλειοδοτικής 
δηµοπρασίας για την εκµίσθωση του υπ αρίθµ 4 καταστήµατος του ΟΕΚ Πενταβρύσου 67,34 τ.µ. 
………………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
       
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Σάββας Ζαµανίδης 
2. Γεώργιος Θεοδοσιάδης 
3. Φώτιος Ιορδανίδης                              

1. Ιωάννης Τσοκτουρίδης 

4. Ευστάθιος Κατσιδης  
5. Καιδης Απόστολος  
6. Γεώργιος Καραϊσκος 
7. Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 

 

8. Στέφανος Μπίγγας   
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
Ο Πρόεδρος κ. Σάββας Ζαµανίδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των µελών ότι µε την  
263/2018 Α∆Σ αποφασίσθηκε η διενέργεια πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την εκµίσθωση του υπ αρίθµ 4 
καταστήµατος στον ΟΕΚ Πενταβρύσου 67,34 τ.µ. 
   Ως εκ τούτου η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας µε την υπ΄αρίθµ 170/2018 Α.Ο.Ε κατάρτισε τους 
όρους της φανερής- προφορικής- πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την εκµίσθωση του υπ αρίθµ 4 καταστήµατος 
του ΟΕΚ Πενταβρύσου 67,34 τ.µ, ενώ εξεδόθη η υπ΄αρίθµ 23136/31-10-2018 αναλυτική- περιληπτική 
διακήρυξη ∆ηµάρχου και ορίστηκε η διεξαγωγή της ανωτέρω δηµοπρασίας  στις 13/11/2018 ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 12:00 µ.µ . 
Θέτω υπόψη σας το Πρακτικό της αρχικής φανερής- προφορικής- πλειοδοτικής δηµοπρασίας όπως αυτό 
συντάχθηκε από την αρµόδια Επιτροπή , όπως αυτή ορίσθηκε µε τις  373/2014  & 270/2017 Α∆Σ, γνωρίζοντάς 
σας ότι δεν κατατέθηκε καµία προσφορά, ως εκ τούτου καλούµαστε να εγκρίνουµε ή µη το ανωτέρω  
πρακτικό κρίνοντας το αποτέλεσµα αυτής ως άγονο. 
Κατόπιν των ανωτέρω και βάσει του άρθρου 1 της αναλυτικής διακήρυξης: «…Η δηµοπρασία θα επαναληφθεί 
οίκοθεν από τον ∆ήµαρχο, εάν δεν παρουσιαστεί σε αυτήν πλειοδότης ….», εξεδόθη από τον ∆ήµαρχο 
Εορδαίας η υπ΄αρίθµ 24449/14-11-2018 επαναληπτική περιληπτική διακήρυξη και ορίστηκε ως ηµέρα 
διεξαγωγής της δηµοπρασίας η 20/11/2018 ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 µ.µ. 
Κατά την ηµέρα διεξαγωγής της επαναληπτικής δηµοπρασίας κατατέθηκε µια (1) προσφορά και συντάχθηκε το 
από 20/11/2018 πρακτικό από την αρµόδια Επιτροπή διενέργειας βάσει του οποίου κατακυρώνεται η 
εκµίσθωση του υπ αρίθµ 4 καταστήµατος του ΟΕΚ Πενταβρύσου 67,34 τ.µ στο όνοµα του πλειοδότη κ. 
Πολιτίδη Μιλτιάδη του Χρήστου κατοίκου Πτολεµαιδας µε ΑΦΜ 106071781 ∆ΟΥ Πτολεµαιδας, έναντι ποσού 
51,00 ευρώ τον µήνα. 
Το εν λόγο πρακτικό της επαναληπτικής φανερής- προφορικής- πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την εκµίσθωση 
του υπ αρίθµ 4 καταστήµατος του ΟΕΚ Πενταβρύσου 67,34 τ.µ καλούµαστε να εγκρίνουµε ή µη. 
Καλώ τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά µε την έγκριση ή µη των πρακτικών διενέργειας της αρχικής και 
επαναληπτικής φανερής- προφορικής- πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την εκµίσθωση του υπ αρίθµ 4 
καταστήµατος του ΟΕΚ Πενταβρύσου 67,34 τ.µ . 
 

Αριθµ. απόφ.    193 /2018 

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε  

ΑΔΑ: 6735ΩΡ6-8ΝΒ



1. Τις διατάξεις του Π.∆. 270/1981 (ΦΕΚ 77/30.3.1981 Τ.Α') περί καθορισµού των οργάνων, της 
διαδικασίας και των όρων διενέργειας δηµοπρασιών δι' εκποίησιν ή εκµίσθωσιν πραγµάτων των δήµων και 
κοινοτήτων, 
2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (∆ΚΚ), 
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) 
4. Τις υπ’αριθµ 373/2014 & 270/2017 Α∆Σ περί συγκρότηση Επιτροπής εκποίησης , εκµίσθωσης , 
µίσθωσης Ακινήτων – Κινητών  του ∆ήµου Εορδαίας. 
5. Την υπ' αριθµ 263/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Εορδαίας περί έγκρισης διενέργειας 
δηµοπρασίας  
6. Την υπ' αρ.170/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Εορδαίας περί καθορισµού των όρων της 
δηµοπρασίας  
7. την υπ΄αρίθµ 23136/31-10-2018 αρχική αναλυτική- περιληπτική διακήρυξη  
8. την υπ΄αρίθµ 24449/14-11-2018 επαναληπτική αναλυτική- περιληπτική διακήρυξη 

   9.         Τα µε ηµεροµηνία 13/11/2018 & 20/11/2018 πρακτικά της αρχικής και επαναληπτικής δηµοπρασίας. 
 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα 
 

1. Εγκρίνει το πρακτικό της διενεργηθείσας αρχικής φανερής- προφορικής- πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την 
εκµίσθωση του υπ αρίθµ 4 καταστήµατος του ΟΕΚ Πενταβρύσου 67,34 τ.µ, όπως αυτό συντάχθηκε από την 
αρµόδια Επιτροπή στις 13-11-2018 ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 µ.µ ,κρίνοντας το αποτέλεσµα αυτής ως άγονο. 
2. Εγκρίνει το πρακτικό της διενεργηθείσας επαναληπτικής φανερής- προφορικής- πλειοδοτικής δηµοπρασίας για 
την εκµίσθωση του υπ αρίθµ 4 καταστήµατος του ΟΕΚ Πενταβρύσου 67,34 τ.µ, όπως αυτό συντάχθηκε από την 
αρµόδια Επιτροπή στις 20-11-2018 ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 µ.µ, ως εξής: 

Α/Α  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗ 

Α.Φ.Μ ∆/ΝΣΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΣΕ 
ΕΥΡΩ/ΜΗΝΑ 

ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ 
ΕΓΓΥΗΤΗ 

ΕΓΓΥΗΣΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. ΠΟΛΙΤΙ∆ΗΣ 
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ ΤΟΥ 
ΧΡΗΣΤΟΥ 

106071781 ΙΑΣΩΝΙ∆ΟΥ 
2/ΠΤΟΛΕΜΑΙ∆Α 

51,00 ΕΥΡΏ ΓΡΗΓΟΡΙΑ∆ΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Νο 1513/20-
11-2018 

κρίνοντας το αποτέλεσµα αυτής συµφέρον για τον ∆ήµο Εορδαίας. 
Η σύµβαση µεταξύ του ∆ήµου Εορδαίας και του πλειοδότη κ. ΠΟΛΙΤΙ∆Η ΜΙΛΤΙΑ∆Η ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ µε Α.Φ.Μ 
106071781 ∆ΟΥ Πτολεµαϊδας, θα καταρτιστεί εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται µε 
αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του 
αποτελέσµατος της δηµοπρασίας. 
Η σχετική σύµβαση που θα συνταχθεί θα αφορά από την ηµέρα υπογραφής αυτής και έως την 31-8-2021 και  
τηρούµενων των κατά τον νόµο προϋποθέσεων και των όρων που η 170/2018 Α.Ο.Ε & η υπ΄αρίθµ 24449/14-
11-2018 επαναληπτική αναλυτική- περιληπτική διακήρυξη, έθεσαν. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό    193 /2018. 

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

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σάββας Ζαµανίδης 

                      ΤΑ ΜΕΛΗ 
                 Γεώργιος Θεοδοσιάδης 

Φώτιος Ιορδανίδης 
Ευσταθιος Κατσιδης 
Καιδης Αποστολος 
Στέφανος Μπίγγας 

Σοφοκλής Σιδηροπουλος 
                   Γεωργιος Καραϊσκος 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 

ΑΔΑ: 6735ΩΡ6-8ΝΒ
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