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ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                      

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 14/2017 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του

Δήμου Σκύδρας 

ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων εκμίσθωσης τμήματος δημοτικής αγροτικής έκτασης με αριθμό 874α 
και έκτασης 2.835,46 τμ (από το όλο 2.751.081 τμ) του αγροκτήματος της ΤΚ Ανύδρου

Σήμερα, ημέρα Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017  και ώρα 12:00, στο γραφείο συσκέψεων της Δημάρχου
στο Δημοτικό  κατάστημα Σκύδρας, συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Σκύδρας, ύστερα από
την  αριθμ.  9267/29-06-2017  έγγραφη  πρόσκληση  της  προέδρου  της,  που  είχε  επιδοθεί
εμπρόθεσμα στα τακτικά μέλη αυτής και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας και
στην ιστοσελίδα του Δήμου, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα εκτός
ημερήσιας διάταξης. Στη συνεδρίαση υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο επτά (7) μελών
της Οικονομικής Επιτροπής ήταν  παρόντα  τα πέντε (5).

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ

1.ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1. ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ

2.ΓΙΑΚΑΜΟΖΗ ΜΑΡΙΑ 2. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

3.ΣΟΥΡΟΥΤΖΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

4.ΚΡΗΤΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

5.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

         Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Γραμματοπούλου Εύχαρις.  

Μετά  τη  διαπίστωση  ότι  υπάρχει  νόμιμη  απαρτία,  η  Πρόεδρος  κήρυξε  την  έναρξη  της
συνεδρίασης και εισηγούμενη το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης  είπε τα εξής:

Α. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 195 παρ.1 του ΔΚΚ: Η καλλιεργήσιμη γη του Δήμου ή της
κοινότητας, που περιλαμβάνεται στη δημοτική ή κοινοτική περιφέρεια, αφού βεβαιωθεί ως προς τη θέση, τα
όρια  και  την  έκταση,  εκμισθώνεται  ολόκληρη  ή  σε  τμήματα,  με  δημοπρασία,  που  γίνεται  ύστερα  από
απόφαση  του  Δημοτικού  ή  Κοινοτικού  συμβουλίου,  ανάμεσα  σε  δημότες  κατοίκους  του  Δήμου  ή  της
κοινότητας  που  έχει  την  κυριότητα  της  γης,  εφόσον  στην  απόφαση  βεβαιώνεται  ότι  η  έκταση  δεν  είναι
απαραίτητη για τις  ανάγκες της  τοπικής κτηνοτροφίας.  Με απόφαση της δημαρχιακής (ήδη οικονομικής)
επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου ορίζονται το κατώτατο όριο του μισθώματος και οι λοιποί όροι της
δημοπρασίας,  και  μπορεί  να  απαγορευθεί  να  συμμετάσχουν στη  δημοπρασία  ιδιοκτήτες  καλλιεργήσιμων
εκτάσεων ορισμένου αριθμού στρεμμάτων (άρθρο 1 Π.Δ 270/81 και 72 Ν.3852/2010).
2.  Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται ανάμεσα σε όλους τους δημότες, ανεξάρτητα
από την έκταση της καλλιεργήσιμης ιδιοκτησίας τους. Αν και στην περίπτωση αυτή, η δημοπρασία δεν φέρει
αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται και μπορεί να συμμετάσχει σε αυτή οποιοσδήποτε.
Αν  και  στην  περίπτωση  αυτή,  η  δημοπρασία  δεν  φέρει  αποτέλεσμα,  επαναλαμβάνεται  και  μπορεί  να
συμμετάσχει σε αυτήν οποιοσδήποτε. 
Συγκεκριμένα, με την  αρίθμ.138/2017 απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε η διενέργεια δημοπρασίας δημοτικής
καλλιεργήσιμης έκτασης τμήματος 2.835,46 τ.μ.  από το αρίθμ.  874Α του αγροκτήματος της Τ.  Κ.
Ανύδρου, η οποία περιήλθε στην κυριότητα  του Δήμου με δυνάμει της υπ' αρίθμ. 6967/2003 Απόφασης
Νομάρχη Πέλλας  η οποία μεταγράφη στο υποθηκοφυλακείο Γιαννιτσών στον τομ.1305/αρ.67/24-12-2001
δε χρησιμοποιείται  από τον Δήμο, ούτε συμβάλλει με κάποιο τρόπο στην εκπλήρωση των αναγκών της
τοπικής  κτηνοτροφίας.  Η   εκμίσθωση  κρίνεται  απαραίτητη  τόσο  για  την  διαφύλαξη  των  ορίων  των
αγροτεμαχίων όσο και για το οικονομικό όφελος που μπορεί να  επιφέρουν στο Δήμο μας.  Στη συνέχεια
κάλεσε τα μέλη της επιτροπής να πάρουν απόφαση για  την εκμίσθωση του ανωτέρω ακινήτου και  τον
καθορισμό των όρων της διακήρυξης της δημοπρασίας.
, Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου και έλαβε
υπόψη της : α) τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1 περιπτ.ε του Ν. 3852/2010 και το Π.Δ. 270/81 “περί
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καθορισμού οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας των δημοπρασιών κ.λ.π., β) το
άρθρο 65 του Ν. 3852/2010, γ) το άρθρο 195 παρ. 1 & 2 του ΔΚΚ δ)την αρίθμ. 1/2017 απόφαση Τ.
Συμβουλίου  Ανύδρου,  ε)   την  αρίθμ.  138/2017  απόφαση  του  Δ.Σ.,  δ)  τα  χαρακτηριστικά  του
συγκεκριμένου αγροτεμαχίου και τις ανάγκες του Δήμου, ομόφωνα,    

      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Α. Καθορίζει τους όρους της φανερής, προφορικής και  πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση
τμήματος  Δημοτικής  Καλλιεργούμενης  έκτασης   2.835,46 (εκ  του  συνόλου   2.751.081τ.μ.) από  το
αρίθμ.874Α  αγροτεμάχιο της Τ.Κ. Ανύδρου  οι οποίοι είναι οι εξής: 

 Περιγραφή της Καλλιεργούμενης έκτασης 
Η Δημοτική Καλλιεργούμενη  έκταση  βρίσκεται  στην Τοπική Κοινότητα  Ανύδρου, έχει  έκταση 2.835,46
τ.μ. από το αρίθμ. 874Α αγροτεμάχιο (από το Σύνολο 2.751.081τ.μ.)  η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί
αποκλειστικά για πολυετείς καλλιέργειες και δενδροκομία. 

 

   Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας  

Η δημοπρασία θα είναι  φανερή, προφορική και πλειοδοτική και θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα
Σκύδρας  (δημαρχείο) κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα που αναφέρεται παρακάτω ενώπιον της επιτροπής
διενέργειας δημοπρασιών για την  εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου Σκύδρας σύμφωνα με τις διατάξεις του
Π.Δ. 270/81  που ορίζεται  με  την αρίθμ. 15/2017 απόφαση του Δ.Σ.  ως εξής:Ιγνατιάδου Αικατερίνη,
Πρόεδρος  και  μέλη  τους  δημοτικούς  συμβούλους  Μηνάς  Στυλιανός  &  Γιακαμόζη  Μαρία  με
αναπληρωματικά μέλη τους δημοτικούς συμβούλους Κρητίδου Ευφροσύνη,  Μακρίδη Χρήστο και
Καραγιάννη Μιχαήλ του Δήμου Σκύδρας.  Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά
κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική δια τον
εκάστοτε  πλειοδοτούντα,  η  δέσμευση  αυτή  δε  μεταφέρεται  αλληλοδιαδόχως  από  τον  πρώτο  στους
ακολούθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.
Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον κάθε πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως
από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.
Η Δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στην διακήρυξη ώρας εφ' όσον εξακολουθούν
άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει
η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην επιτροπή δημοπρασίας προ της
ενάρξεως  του  συναγωνισμού,  στην  οποία  πρέπει  να  παρουσιάσει  το  για  το  σκοπό  αυτό  νόμιμο
πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.
Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη
δημοπρασία επειδή δεν πληρεί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα
πρακτικά, κατά σειρά εκφωνήσεων με το ονοματεπώνυμο του πλειοδότη.
Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ' απλού χάρτου. Η δημοπρασία κατακυρώνεται, με απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής, υπέρ αυτού που προσέφερε το μεγαλύτερο ποσό.
Με την συμμετοχή στην δημοπρασία, ο ενδιαφερόμενος αυτοδίκαια αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα
όλους τους όρους της δημοπρασίας.
Στη  δημοπρασία  μπορούν  να  συμμετάσχουν  δημότες  κάτοικοι  του  Δήμου  ιδιοκτήτες  καλλιεργήσιμων
εκτάσεων μέχρι εκατό (100) στρεμμάτων.
 

 Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί  την Παρασκευή 6/10/2017 και ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30π.μ. στο Δημοτικό
Κατάστημα γραφείο Δημάρχου. Σε περίπτωση που αποβεί άκαρπη, η δημοπρασία θα επαναληφθεί  στον
ίδιο χώρο την Παρασκευή 13/10/2017 και ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30π.μ. και θα γίνονται δεκτοί  όλοι οι
δημότες, ανεξάρτητα από την έκταση της καλλιεργήσιμης ιδιοκτησίας τους. Αν και η δεύτερη δημοπρασία
αποβεί  άκαρπη θα επαναληφθεί  στον ίδιο  χώρο την  Παρασκευή  20/10/2017 και  ώρα 10:00 π.μ.  έως
10:30π.μ. και μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι Δημότες Σκύδρας .
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Εξαιρούνται όσοι οφείλουν στον Δήμο Σκύδρας και στα νομικά πρόσωπα αυτού.

   Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, πρέπει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή τα παρακάτω
δικαιολογητικά :
1) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της διακήρυξης, τους οποίους
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του εγγυητή του ότι αποδέχεται την ιδιότητα αυτή για λογαριασμό
του διαγωνιζόμενου για την εκμίσθωση του ανωτέρω αγροτεμαχίου.
4) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας του διαγωνιζόμενου και του εγγυητή του, το οποίο θα βρίσκεται σε
ισχύ κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας.
5) Αποδεικτικό δημοτικής ενημερότητας του διαγωνιζόμενου και του εγγυητή του, το οποίο θα βρίσκεται σε
ισχύ κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας.
6) Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας και εγγραφής στα δημοτολόγια
7) Ε9
8)Ουδείς γίνεται δεκτός στην δημοπρασία, αν δεν προσαγάγει, για την συμμετοχή του στην δημοπρασία ως
εγγύηση στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Τ.Π.Δ. ή
εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή βεβαίωση του Τ.Π.Δ. για παρακατάθεση σ ΄αυτό από αυτόν
που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλον που να ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου,
ομολογιών  Δημοσίου,  Τράπεζας  ή  οργανισμού  κοινής  ωφελείας,  που  αναγνωρίζονται  για  εγγυοδοσίες,
ποσού ίσου  προς  το  ένα  δέκατο  (1/10)  επί  του ετησίου  μισθώματος,  του  οριζόμενου  στη  διακήρυξη
ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, ήτοι  11,35 ευρώ,  η οποία θα αντικατασταθεί για την υπογραφή της
σύμβασης με καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου με το ανωτέρω ποσοστό  επί του συνολικού επιτευχθέντος
μισθώματος.
Η έλλειψη ενός ή περισσοτέρων εκ των παραπάνω δικαιολογητικών αποκλείει τον ενδιαφερόμενο από την
διαδικασία της συμμετοχής.
Κατά τρόπο βέβαιο, αποκλείονται από την διαδικασία όσοι έχουν πάσης φύσεως ληξιπρόθεσμες οφειλές
προς τον Δήμο Σκύδρας, τα νομικά του πρόσωπα και τις επιχειρήσεις του Δήμου.

   Κατώτατο όριο της πρώτης προσφοράς   

Κατώτατο  όριο  προσφοράς  ορίζεται  το  ποσό  των σαράντα  (40)  ευρώ  το  στρέμμα,  δηλαδή  ετήσιο
μίσθωμα το ποσό των 113,42 ευρώ το έτος.

Εγγυητής

Ο  τελευταίος  πλειοδότης  υποχρεούται  να  παρουσιάσει  αξιόχρεο  εγγυητή,  ο  οποίος  θα  υπογράψει  τα
πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και σε ολόκληρο υπεύθυνος με αυτόν για την
εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Ως εγγυητές δεν γίνονται δεκτοί ο σύζυγος ή η σύζυγος, καθώς και τα τέκνα αυτών, που δεν υποβάλλουν 
ανεξάρτητη φορολογική δήλωση

 Δικαίωμα Αποζημίωσης

 Ο  τελευταίος  πλειοδότης  δεν  αποκτά   δικαίωμα  αποζημίωσης,  λόγω μη  έγκρισης  των  πρακτικών  της
δημοπρασίας  από  την  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου  Σκύδρας   ή  μη  έγκρισης  της  νομιμότητας  της
διαδικασίας  από  τον  Γενικό  Γραμματέα  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Ν.  Πέλλας.  Ο  μισθωτής  δεν
δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση από το Δήμο για βλάβη μισθίου ή προϊόντων από θεομηνία, πυρκαγιά,
πλημμύρα ή άλλη παρόμοια αιτία.

Σύμβαση 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της κατακυρωτικής
απόφασης  που  ενεργείται  με  αποδεικτικό  παραλαβής,  της  απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  περί
κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του  αποτελέσματος  της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του
για την σύνταξη και  υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου και να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής
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εκτέλεσης των όρων του συμβολαίου ίση με το 1/10 του  συνολικού επιτευχθέντος μισθώματος,
Δ  ιαφορετικά   η εγγύηση που κατέθεσε για τη συμμετοχή του στη δημοπρασία, καταπίπτει υπέρ του Δήμου
Σκύδρας  χωρίς δικαστική παρέμβαση. Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του,
οι  οποίοι  ευθύνονται  για  το  μικρότερο  οικονομικό  αποτέλεσμα  της  δημοπρασίας  από  αυτό  της
προηγούμενης. Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών  το συμφωνητικό  θεωρείται ότι
καταρτίστηκε οριστικά. 

   Διάρκεια Εκμίσθωσης - Αναπροσαρμογή μισθώματος   

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται για  εννέα (9) χρόνια εκτός εάν ο Δήμος χρειαστεί το ακίνητο για λόγους
κοινής ωφελείας ο μισθωτής αζημίως αποχωρεί και το παραδίδει αφού λάβει την παραγωγή της τρέχουσας
καλλιεργητικής περιόδου εφόσον έχει αρχίσει αυτή, χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης.
  

   Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος   

Το μίσθωμα, για το πρώτο έτος θα καταβληθεί εφάπαξ με την υπογραφή του συμφωνητικού στην Ταμειακή
Υπηρεσία του Δήμου Σκύδρας. Για τα υπόλοιπα έτη θα κατατίθεται, εφάπαξ, κάθε χρόνο στην ημερομηνία
υπογραφής του συμφωνητικού. Σε περίπτωση καθυστέρησης της καταβολής του μισθώματος, ο μισθωτής
επιβαρύνεται  με τις νόμιμες προσαυξήσεις  σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  Επιπλέον,  αν δύο (2)
ετήσια μισθώματα καταστούν ληξιπρόθεσμα, ο Δήμος Σκύδρας  μπορεί να κηρύξει το μισθωτή έκπτωτο από
την συνέχεια της μίσθωσης με την κατάπτωση της σχετικής εγγύησης για την καλή εκτέλεση της σύμβασης
υπέρ του Δήμου Σκύδρας  χωρίς δικαστική παρέμβαση.

   Υποχρεώσεις μισθωτή  
 
Ο μισθωτής υποχρεούται  να διατηρεί και να διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες,
τα  όρια  αυτού  και   εν  γένει  το  μίσθιο,  σε  καλή  κατάσταση,  προστατεύοντας  αυτό  απέναντι  σε  κάθε
καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. Τυχόν έξοδα  που θα προκύψουν από καθαρισμό των
αγροτεμαχίων θα βαρύνουν τον πλειοδότη, ενώ επί πλέον βελτιώσεις ή περιφράξεις που τυχόν θα κάνει, θα
αποβούν σε όφελος του μισθίου και θα παραμείνουν μετά την λήξη της μίσθωσης στο δήμο. Τα πάγια τέλη,
τα τέλη άρδευσης, καθώς και όλες οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων και τα τέλη χαρτοσήμου, βαρύνουν τον
μισθωτή.

 Λήξη Μίσθωσης

Ο μισθωτής υποχρεούται με την λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση στην οποία το
παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση     

Απαγορεύεται η σιωπηρή αναμίσθωση καθώς και η υπεκμίσθωση του μισθίου από το μισθωτή με ή χωρίς
αντάλλαγμα.

   Ευθύνη Δήμου  

Ο Δήμος Σκύδρας δεν φέρει καμιά ευθύνη απέναντι στο μισθωτή για την πραγματική κατάσταση του μισθίου,
για την οποία θεωρείται ότι έχει λάβει γνώση, ούτε για την ύπαρξη οποιασδήποτε δουλείας. Κατά συνέπεια,
δεν  υποχρεούται  σε  επιστροφή  ή  μείωση  του  μισθώματος  και  επιπλέον  αποκλείεται  στο  μισθωτή  η
μονομερής λύση της σύμβασης για το λόγο αυτό. Ο Δήμος Σκύδρας δεν έχει καμία υποχρέωση να φυλάει τα
σύνορα  της  καλλιεργήσιμης  έκτασης  την  οποία  αναλαμβάνει  ο  τελευταίος  πλειοδότης.  Ο  τελευταίος
αναλαμβάνει να προστατεύει την έκταση με κάθε νόμιμο μέσο

   Δημοσίευση Διακήρυξης   

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί με φροντίδα της δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη
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διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού
καταστήματος Σκύδρας, στην εξώθυρα του Tοπικού Kαταστήματος Ανύδρου  καθώς και στα δημοσιότερα
μέρη  της  έδρας  του  δήμου  αλλά  και  των  Τοπικών  μας  Κοινοτήτων.  Επίσης,  θα  δημοσιευθεί  στην
ιστοσελίδα του Δήμου και θα αναρτηθεί στη Διαύγεια.

Επανάληψη της Δημοπρασίας

Η δημοπρασία θα επαναληφθεί κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. αν  μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο
τελευταίος  πλειοδότης  και  ο  εγγυητής  του  αρνούνται  να  υπογράψουν  τα  πρακτικά,  ή  όταν  μετά  την
κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως
δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή, η
δημοπρασία επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστο δε
όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατ ακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης
του δημοτικού συμβουλίου.

 Πληροφόρηση Ενδιαφερομένων

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας  παρέχονται στην Οικονομική Υπηρεσία, τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες, αρμόδια κα. Π.Κολυμπάρη, τηλέφωνο 2381351881.
Αντίγραφο της διακήρυξης δύναται να αντληθεί από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου μας και χορηγείται ή
αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της δημοπρασίας.

   Ακροτελεύτιο  
 
Όποιος λάβει μέρος στη δημοπρασία θα υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι έχει λάβει
γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και δέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα.
Κάθε θέμα σχετικό με την εν λόγω μίσθωση με το οποίο δεν ρυθμίζεται από τους όρους της παρούσας
διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3463/06, τις διατάξεις του άρθρου72 του Ν. 3852/10 και του Π.Δ. 270/81
Β. Βάσει των παραπάνω όρων θα καταρτιστεί η διακήρυξη της δημοπρασίας η οποία θα υπογραφεί από τη
Δήμαρχο, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 3 του Π.Δ. 270/81 και θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στη  παρούσα απόφαση.
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 112/2017
Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως εξής:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ
                      

Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ
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