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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 147/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  18ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 25-5-2021 ηµέρα Τρίτη και ώρα 13.00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας, 
διεξήχθη, µε τηλεδιάσκεψη µέσω του e: presence.gov.gr, τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής του 
∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη υπ’ αρ. πρωτ. 10557/20-5-2021 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 διατάξεων: α) της ΚΥΑ ∆1α/ΓΠ οικ 80189//12-12-
2020 (ΦΕΚ 5486 τΒ β) της υπ’αριθµ. 426/13-11-2020 εγκ του ΥΠΕΣ, για να συζητήσει και να λάβει απόφαση 
για το παρακάτω θέµα ηµερήσιας διάταξης:         
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Έγκριση ή µη των πρακτικων διενέργειας της φανερής-προφορικής επαναληπτικής πλειοδοτικής 
δηµοπρασίας για την εκµίσθωση εκτάσεων του υπ’ αριθµ. 5 τεµ Τ.Κ. Ερµακιάς, για την ανέγερση σταυλικών 
εγκαταστάσεων (πρόχειρων καταλυµάτων). 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα (µέσω 
τηλεδιάσκεψης) τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστού 
3. Κυριάκος Αντωνιάδης 

2. Αθηνά Τερζοπουλου 
3. ∆ηµήτριος Καρακασιδης 

4. Σπόντης ∆ηµήτριος 
5. Στέφανος Μπίγγας 

 

6. Ευστάθιος Κοκκινίδης  
  
……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης.  O Αντιπρόεδρος εισηγούµενος το ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα, έθεσε υπόψη των µελών 
την υπ’αριθµ 78/2020 Α∆Σ µε την οποία εγκρίθηκε η εκµίσθωση του υπ’αριθµ 5 τεµαχίου της δηµοτικής 
έκτασης στην Τ.Κ. Ερµακιας ( σχετ η υπ’αριθµ 2/2020 Α∆Σ της Κοινότητας Ερµακιας), σύµφωνα µε το 
συνηµµένο τοπογραφικό, µε προφορική φανερή πλειοδοτική δηµοπρασία, κατ’εφαρµογη του Π.∆. 270/81, µε 
σκοπό την κατασκευή πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων. Η Επιτροπή Εκτίµησης Ακινήτων µε το από 27-
1-2021 πρακτικό της όρισε τιµή εκκίνησης της δηµοπρασίας το ποσό των 9,90 ευρώ το στρέµµα , ετησίως. Η 
Οικονοµική Υπηρεσία µε την υπ’αριθµ 6059/22-3-2021 εισήγηση της υπέβαλλε το σχέδιο των όρων της 
διακήρυξης της φανερής προφορικής πλειοδοτικής δηµοπρασίας  για την εκµίσθωση της έκτασης του 
υπ’αριθµ 5 τεµ Τ.Κ. Ερµακιας , έχοντας λάβει υπόψη και την υπ’αριθµ 5507/12-3-2021 γνωµοδότηση του 
Νοµικού Συµβούλου, το οποίο και εγκρίθηκε και καταρτίστηκε  αρµοδίως από την Οικονοµική Επιτροπή µε 
την 84/2021 ΑΟΕ. 
Στην συνέχεια των ανωτέρω, εκδόθηκε η υπ’αριθµ 8612/22-4-2021 ∆ιακήρυξη ∆ηµάρχου, µε την οποία 
ορίστηκε η δηµοπρασία να διενεργηθεί στις 11-5-2021  ηµέρα Τρίτη. H δηµοπρασία διενεργήθηκε από την 
Επιτροπή όπως αυτή έχει συγκροτηθεί µε τις υπ’αριθµ. 232/2019 & 79/2020 Α∆Σ και συνέταξε το από 11-5-
2021 πρακτικό, από το οποίο προκύπτει ότι η δηµοπρασία ήταν άγονη. Κατ’ εφαρµογή των όρων της 
διακήρυξης, εκδόθηκε η υπ’αριθµ 9611/11-5-2021 επαναληπτική περιληπτική διακήρυξη, µε νέα ηµέρα 
δηµοπρασίας την Τρίτη 18-5-2021 και ώρα 10.00 π.µ. 
Θέτουµε προς έγκριση τα προαναφερόµενα πρακτικά της Επιτροπής διενέργειας της δηµοπρασίας και από τα 
οποία  προκύπτει ότι πλειοδότης είναι ο Αντωνιου ∆ηµήτριος και εγγυητής αυτού ο Σακκος Παναγιώτης.    
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Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. Όλα τα παρόντα 
µέλη στην τηλεδιάσκεψη ψήφισαν θετικά.   
                               

Αριθµ. Απόφ. 147/2021 

                                               Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

1.τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 
3852/2020 
2. τις διατάξεις του Π.∆. 270/81   
3. την υπ’αριθµ 84/2021 ΑΟΕ 
4. τα προαναφερόµενα πρακτικά της δηµοπρασίας 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Εγκρίνει τα πρακτικά των διενεργηθεισών δηµοπρασιών για την εκµίσθωση  έκτασης στο τεµ αρ 5 της Τ.Κ. 
Ερµακιας για σταυλικες εγκαταστάσεις ( πρόχειρα καταλύµατα) ως εξής: 

1.  το από 11-5-2021 πρακτικό, από το οποίο προκύπτει ότι η δηµοπρασία ήταν άγονη 
 

2. το πρακτικό της διενεργηθείσας φανερής- προφορικής- πλειοδοτικής δηµοπρασίας που 
πραγµατοποιήθηκε στις 18-5-2021 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ ως εξής:  

 

Α/Α  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗ 

∆/ΝΣΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ 
ΕΥΡΩ/ΜΗΝΑ 

ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ 
ΕΓΓΥΗΤΗ 

ΕΓΓΥΗΣΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Αντωνίου ∆ηµήτριος  Τ.Κ.Ερµακιας 10,90 
ευρω/στρεµµα 

Σακκος 
Παναγιωτης 

148,50 ευρω 

κρίνοντας το αποτέλεσµα αυτής συµφέρον για τον ∆ήµο Εορδαίας. 
Η σύµβαση µεταξύ του ∆ήµου Εορδαίας και του πλειοδότη, θα καταρτιστεί τηρούµενων των κατά τον νόµο 
προϋποθέσεων και των όρων που έθεσε  η υπ΄αρίθµ 8612/22-4-2021 ∆ιακήρυξη ∆ηµάρχου.  

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  147/2021. 

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

             
            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                ΤΑ ΜΕΛΗ 
1. Ζαφειρούλα Σεβαστού.  
2. Κυριάκος Αντωνιάδης 
3. Σπόντης ∆ηµήτριος 
4. Στέφανος Μπιγγας 
5.  Ευστάθιος Κοκκινίδης 
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