
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 8/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  1ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
         Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 19-1-2021 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας διεξήχθη δια περιφοράς µε εφαρµογή ηλεκτρονικού τρόπου, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
ύστερα από την αρ. πρωτ. 634/14-1-2021 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε 
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε µε το αρ.2 του ν 
4623/2019 και ισχύει, και κατ’ εφαρµογή των υγειονοµικών διατάξεων και : α) της ΚΥΑ ∆1α/ΓΠ οικ 80189//12-
12-2020 (ΦΕΚ 5486 τΒ), β) της υπ’αριθµ. 427/77440/13-11-2020 εγκ του ΥΠΕΣ για να λάβει απόφαση για τα 
παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Έγκριση ή µη του πρακτικού διενέργειας της φανερής , προφορικής – πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την 
εκµίσθωση  ακινήτου 60τµ και περιβάλλοντα χώρου 200 τµ , που βρίσκεται στο Πάρκο Μελανοφρύδη  του 
∆ήµου Εορδαίας. 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα (µέσω 
τηλεφώνου ή email) τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου  
3. Κυριάκος Αντωνιαδης  
4. ∆ηµήτριος Καρακασίδης   
5. Αθηνά Τερζοπουλου  
6. Στέφανος Μπιγγας 
7. ∆ηµήτριος Σπόντης 
8. Κοκκινιδης Ευστάθιος 

  

……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και εισηγούµενος το ανωτέρω  ηµερήσιας  διάταξης  θέµα, έθεσε υπόψη των µελών την 
υπ’αριθµ 277/2020 ΑΟΕ, µε την οποία καταρτίστηκαν οι όροι της φανερής – προφορικής πλειοδοτικής 
δηµοπρασίας για την εκµίσθωση ακινήτου 60τµ και περιβάλλοντα χώρου 200 τµ , που βρίσκεται στο Πάρκο 
Μελανοφρύδη  του ∆ήµου Εορδαίας. Στην συνέχεια εκδόθηκε η υπ’αριθµ 27585/28-12-2020 διακήρυξη 
∆ηµάρχου και ορίστηκε µεταξύ άλλων ότι η δηµοπρασία θα διεξαχθεί την  Τρίτη 12-1-2021 και ώρα 10.00 
π.µ. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Εορδαίας. Θέτουµε υπόψη σας το υπ’αριθµ 467/12-1-2021 
πρακτικό διεξαγωγής της δηµοπρασίας , στο οποίο αναφέρονται τα εξής:  

«Π Ρ Α Κ Τ  Ι Κ Ο 

Της φανερής – προφορικής- πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την εκµίσθωση  του ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ 60τµ  και 
περιβάλλοντα χώρου 200 τµ που βρίσκεται στο Πάρκο Μελανοφρύδη 
Στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας στις 12-1-2021 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ συνήλθε η Επιτροπή 
εκποίησης  κινητών του ∆ήµου Εορδαίας (232/2019  & 79/2020 Α∆Σ) αποτελούµενη από τους:1) Ορφανιδη 
∆ηµήτριο  2) Καλφα Γεώργιο και 3) Κωτσίδη Στεφανο  ως µέλη, για τη διενέργεια της ανωτέρω δηµοπρασίας 
σε εκτέλεση της υπ’αριθµ. 168/2020  απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου και σύµφωνα µε τους όρους της 
υπ’αριθµ. 277/2020  απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής.  

ΑΔΑ: 68ΣΥΩΡ6-Γ1Μ



Στην συνέχεια ελέγχτηκαν τα δικαιολογητικά των συµµετεχόντων στην δηµοπρασία  & των εγγυητών τους 
,σύµφωνα µε  αρ 3 της υπ’ αριθµ 27585/28-12-2020 ∆ιακήρυξης , και πιο συγκεκριµένα των κατωθι 
αναγραφόµενων   : 

1) Ιωαννιδης Κων/νος , τα δικαιολογητικά του είναι πλήρης 

2)  

3)  

Οι προσφορές των πλειοδοτών έχουν αναγραφεί κατά σειρά εκφωνήσεως αυτών ως εξης: 

Α/Α 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

 ΕΓΓΥΗΤΗ 

ΕΓΓΥΗΣΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

  
Ιωαννίδης Κωνσταντίνος 

 
Ελευθερίας 53 

    233€ Ιωάννου Ρένα Τ.Π.&∆. 
279€ 

 
 

     

Αφού πέρασε η ώρα και δεν εµφανίστηκε άλλος πλειοδότης , κατακυρώνονται τα πρακτικά της φανερής – 
προφορικής- πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την για την εκµίσθωση του ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ 60τµ και 
περιβάλλοντα χώρου 200 τµ που βρίσκεται στο Πάρκο Μελανοφρύδη, στο όνοµα του τελευταίου πλειοδότη 
Ιωαννίδη Κωνσταντίνο κατοίκου Πτολεµαΐδας  (µε έδρα)……………,αντί της προσφοράς 233€, µε την εγγύηση 
της Ιωάννου Ρένα κατοίκου Πτολεµαΐδας  οι οποίοι και δήλωσαν ότι έλαβαν γνώση των όρων της σχετικής 
διακήρυξης. 
Τα πρακτικά της δηµοπρασίας θα εγκριθούν από την Οικονοµική Επιτροπή.» 
 Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
 Σύµφωνα µε τα σχετικά e-mail όλα τα µέλη ψήφισαν θετικά. 

                                         
Αριθµ. Απόφ. 8/2021 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

1.  τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (φεκ197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 
3852/2020 
2. υπ’ αριθµ. 26598/11-12-2020 εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας του Τµήµατος Εσόδων και ∆ιαχείρισης 
Περιουσίας  
3. τις διατάξεις του ν 3463/2006 όπως τροπ/καν και ισχύουν 
4. την υπ’αριθµ 232/2019 & την υπ’αριθµ 79/2020/2020 Α∆Σ µε τις οποίες έγινε η συγκρότηση  της Επιτροπής 
εκποίησης, εκµίσθωσης, µίσθωσης ακινήτων-κινητών 
5. την υπ’αριθµ 168/2020 Α∆Σ 
6. τις διατάξεις του Π.∆/τος 270/81 «Περί διαδικασίας και των όρων διενέργειας δηµοπρασιών δι’ εκποίησιν ή 
εκµίσθωσιν πραγµάτων των ∆ήµων και Κοινοτήτων» 
7. την υπ’αριθµ 277/2020 ΑΟΕ 
8. την υπ’αριθµ. 27585/28-12-2020 ∆ιακήρυξη ∆ηµάρχου  
9. το υπ’αριθµ 467/12-1-2021 πρακτικό  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Εγκρίνει το υπ’αριθµ. 467/12-1-2021 πρακτικό της διενεργηθείσας φανερής – προφορικής -πλειοδοτικής 
δηµοπρασίας  για την εκµίσθωση  του ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ 60τµ  και περιβάλλοντα χώρου 200 τµ που 
βρίσκεται στο Πάρκο Μελανοφρύδη , το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας.  

2. Κατακυρώνει τη δηµοπρασία  φανερής – προφορικής- πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την εκµίσθωση  του 
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ 60τµ  και περιβάλλοντα χώρου 200 τµ που βρίσκεται στο Πάρκο Μελανοφρύδη στον 
Ιωαννίδη Κων/νο, ο οποίος προσέφερε το ποσό των 233  ευρώ µηνιαίως.  

ΑΔΑ: 68ΣΥΩΡ6-Γ1Μ



Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υπ’αριθµ. 27585/28-12-2020 ∆ιακήρυξης ∆ηµάρχου 

Αναθέτει στο ∆ήµαρχο τις περαιτέρω ενέργειες, για υπογραφή της  σύµβασης.  

 

                               Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 8 /2021. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

             
            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                ΤΑ ΜΕΛΗ 
1. Ζαφειρουλα Σεβαστου 
2. Κυριάκος Αντωνιαδης 
3. ∆ηµήτριος Καρακασίδης 
4. Αθηνά Τερζοπουλου 
5. Στέφανος Μπιγγας 
6. ∆ηµήτριος Σπόντης 
7. Ευσταθιος Κοκκινιδης 

 

ΑΔΑ: 68ΣΥΩΡ6-Γ1Μ
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