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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 11ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 24-07-2019 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 14323/18-
7-2019 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, 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: 
…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………......................... 
Έγκριση ή µη των πρακτικών της φανερής- προφορικής- πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την εκµίσθωση  χώρου την 
λειτουργία Λούνα παρκ µεγάλος χώρος και Λούνα παρκ µικρός χώρος,  κατά την τέλεση της  εµποροπανήγυρης έτους 
2019 της τοπικής εορτής Μεταµόρφωσης του Σωτήρος στην Τ.Κ. ΄Αρδασσας. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
    
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Ιωάννης Τσοκτουρίδης 1. Σάββας Ζαµανίδης                              
2. Ευστάθιος Κατσίδης  
3. Γεώργιος Θεοδοσιάδης   
4. Απόστολος Καϊδης  
5. Μάρκος Βύρλιος  
6. Γεώργιος Καραϊσκος  
7. Στέφανος Μπίγγας  
8. Σοφοκλής Σιδηρόπουλος  

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………….. 
   Το τακτικό µέλος κ. Ιορδανίδης Φώτιος δήλωσε κώλυµα και αντικαταστάθηκε από τον κ. Βύρλιο Μάρκο. 
 Ο Αντιπρόεδρος εισηγούµενος το ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα, έθεσε υπ’ όψη των µελών τα πρακτικά των 
διενεργηθέντων αρχικής και επαναληπτικής φανερής –προφορικής –πλειοδοτικής δηµοπρασίας, για  εκµίσθωση χρήσης 
δηµοτικών χώρων για την λειτουργία Λούνα-Παρκ –µεγάλος χώρος και Λούνα Πάρκ- µικρός χώρος, κατά την τέλεση της 
Εµποροπανήγυρης έτους 2019 της Τοπικής Εορτής Μεταµόρφωσης του Σωτήρος στην Τ.Κ Άρδασσας και συγκεκριµένα: 
1)  Λούνα Πάρκ µεγάλος χώρος και 
2) Λούνα Πάρκ µικρός χώρος 
   Οι ανωτέρω δηµοπρασίες διενεργήθηκαν στις 12-7-2019 (αρχική δηµοπρασία) και στις 18-7-2019 (επαναληπτική 
δηµοπρασία), σε εκτέλεση της 169/2019 Α.∆.Σ. και σύµφωνα µε τους όρους που κατάρτισε η Οικονοµική Επιτροπή µε την 
αριθµ.58/2019 απόφασή της και τις υπ΄αρίθµ 12851/1-7-2019 & 13796/12-7-2019 Αναλυτικές-Περιληπτικές διακηρύξεις. 
Με βάσει τα πρακτικά των διενεργηθέντων αρχικής και επαναληπτικής φανερής –προφορικής –πλειοδοτικής δηµοπρασίας για  
εκµίσθωση χρήσης δηµοτικών χώρων για την λειτουργία Λούνα-Παρκ –µεγάλος χώρος και Λούνα πάρκ- µικρός χώρος κατά 
την τέλεση της Εµποροπανήγυρης έτους 2019 της Τοπικής Εορτής Μεταµόρφωσης του Σωτήρος στην Τ.Κ Άρδασσας, όπως 
αυτά συντάχθηκαν από την Επιτροπή διενέργειας της δηµοπρασίας, όπως αυτή ορίστηκε µε τις υπ΄αρίθµ 373/2014 Α∆Σ και 
270/2017 Α∆Σ, δεν υπάρχουν πλειοδότες για τους κάτωθι χώρους: 
1)  Λούνα Πάρκ µεγάλος χώρος και 
2) Λούνα Πάρκ µικρός χώρος.  
Ως εκ τούτου καλούµαστε να εγκρίνουµε ή µη τα προαναφερθέντα πρακτικά (αρχικής και επαναληπτικής φανερής –
προφορικής –πλειοδοτικής δηµοπρασίας) και να παραπέµψουµε το θέµα για την λήψη απόφασης περί απευθείας ανάθεση 
αυτών, στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο (άρθρο 192 παρ. 1 ∆ΚΚ, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 196 του Ν. 
4555/2018). 
Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή για την έγκριση ή µη των πρακτικών της δηµοπρασίας και την λήψη σχετικής απόφασης. 
 
        Αριθµ.απόφ. 70/2019 
 
   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 169/2019 Α.∆.Σ. 
2) Την 58/2019 Α.Ο.Ε. 
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3) τις υπ΄αρίθµ 12851/1-7-2019 & 13796/12-7-2019 Αναλυτικές-Περιληπτικές διακήρυξεις 
4) Τα µε ηµεροµηνία 12-7-2019 (αρχική δηµοπρασία) και 18-7-2019 ( επαναληπτική δηµοπρασία), πρακτικά δηµοπρασίας 
της Επιτροπής διενέργειας , για  την εκµίσθωση χρήσης δηµοτικών χώρων για την λειτουργία Λούνα-Παρκ –µεγάλος χώρος 
και Λούνα πάρκ- µικρός χώρος κατά την τέλεση της Εµποροπανήγυρης έτους 2019 της Τοπικής Εορτής Μεταµόρφωσης του 
Σωτήρος στην Τ.Κ Άρδασσας 

 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα 
 
   1. Εγκρίνει τα πρακτικά των διενεργηθέντων δηµοπρασιών,  για την εκµίσθωση χρήσης δηµοτικών χώρων για την 
λειτουργία Λούνα-Παρκ –µεγάλος χώρος και Λούνα πάρκ- µικρός χώρος, κατά την τέλεση της Εµποροπανήγυρης έτους 2019 
της Τοπικής Εορτής Μεταµόρφωσης του Σωτήρος στην Τ.Κ Άρδασσας ως εξής: 
Α. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ στις 12-7-2019 

• Λούνα Πάρκ µεγάλος χώρος, ΑΓΟΝΗ και 
• Λούνα Πάρκ µικρός χώρος, ΑΓΟΝΗ.  

Β. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ στις 18-7-2019 
• Λούνα Πάρκ µεγάλος χώρος, ΑΓΟΝΗ και 
• Λούνα Πάρκ µικρός χώρος, ΑΓΟΝΗ.  

2. Η παρούσα απόφαση θα κοινοποιηθεί στην Γραµµατεία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Εορδαίας για την λήψη σχετικής 
απόφασης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Εορδαίας, περί απευθείας ανάθεσης των προς εκµίσθωση προαναφερθέντων 
χώρων ( ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ µεγάλος χώρος και ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ µικρός χώρος), κατά την τέλεση της Εµποροπανήγυρης έτους 
2019 της Τοπικής Εορτής Μεταµόρφωσης του Σωτήρος στην Τ.Κ Άρδασσας, µε όρους που θα καθορίσει το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο Εορδαίας, κατ΄εφαρµογή του άρθρου 192 παρ. 1 ∆ΚΚ, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 196 
του Ν. 4555/2018. 

   Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  70/2019. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ιωάννης Τσοκτουρίδης 
Ευστάθιος Κατσίδης 
Γεώργιος Θεοδοσιάδης 
Απόστολος Καϊδης 
Μάρκος Βύρλιος 
Στέφανος Μπίγγας 
Γεώργιος Καραϊσκος 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

         ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΔΑ: 6ΡΩ0ΩΡ6-ΖΥ8


		2019-07-24T13:01:54+0300
	Athens




