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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  5 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 
      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 2-5-2017 ηµέρα Τρίτη και ώρα 11.30 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, όπως ορίστηκε 
µε την αρ. πρωτ. 13105/27-4-2017 πρόσκληση του Προέδρου, 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: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερής – προφορικής πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την εκµίσθωση τµήµατος 
του υπ’αριθµ 5 τεµ Τ.Κ.Ερµακιας , έκτασης 6.οοο τµ , για την ανέγερση σταυλικων εγκαταστάσεων ( 
πρόχειρων καταλυµάτων).  
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σάββας Ζαµανίδης, Πρόεδρος                                1. Γεώργιος Κοκκινίδης 
2. Τσοκτουριδης Ιωαννης 
3. Καιδης Αποστολος 
4. Θεοδοσιαδης Γεωργιος 
5. Ιορδανιδης Φωτιος 

 

6. Μπίγγας Στεφανος  
7. Σοφοκλής Σιδηροπουλος  
8. Γεώργιος Καραίσκος  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Ο Πρόεδρος κ Σαββας Ζαµανιδης , ∆ήµαρχος Εορδαίας , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Στη συνέχεια ο  Πρόεδρος κάνοντας εισήγηση στο ανωτέρω  ηµερήσιας διάταξης  θέµα έθεσε υπόψη των 
µελών την υπ’αριθµ 104/2017 Α∆Σ µε την οποία αποφασίσθηκε η εκµίσθωση δηµοτικής έκτασης 6.000 τµ , 
τµήµατος του υπ’αριθµ 5 τεµαχίου της Τ.Κ.Ερµακιας, για την λειτουργία κτηνοτροφικής µονάδας µε την 
κατασκευή πρόχειρων καταλυµάτων από ενδιαφερόµενους, επίσης καθόρισε ότι η εκµίσθωση της ανωτέρω 
έκτασης θα γίνει µε φανερή – προφορική πλειοδοτική δηµοπρασία σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ 195 του 
∆ΚΚ και του Π.∆ 270/81, ορίσθηκε επίσης η διάρκεια της µίσθωσης σε είκοσι πέντε έτη. 
Ως εκ τούτου υπάρχει η ανάγκη την κατάρτισης των όρων της προαναφερόµενης δηµοπρασίας καθώς και 
του ορισµού του κατώτατου ορίου µισθώµατος.  
Θέτω υπόψη σας σχέδιο των όρων διακήρυξης, όπως κατατέθηκε από την Οικονοµική Υπηρεσία,  και 
προτείνω ως κατώτατο όριο την τιµή των 10 ευρώ /στρεµ. 
 
Και κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  
 
     Αριθµ. Αποφ 79/2017 

Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη τους: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν3852/2010 
2. την υπ’αριθµ 104/2017 Α∆Σ 
3. το σχέδιο των όρων της διακ/ξης όπως κατατέθηκε από την ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
4. του αρ 195 του ∆ΚΚ και τις διατάξεις Π.∆ 270/81 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση . 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ οµόφωνα 
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Καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης της φανερής – προφορικής πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την 
εκµίσθωση τµήµατος του υπ’αριθµ 5 τεµ Τ.Κ.Ερµακιας , έκτασης 6.οοο τµ , για την ανέγερση σταυλικων 
εγκαταστάσεων ( πρόχειρων καταλυµάτων), ως κάτωθι: 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
Έχοντας υπόψη:  
1. Τις διατάξεις του Π.∆. 270/81, (ΦΕΚ Α΄ 77/30-3-81)  

2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων «  
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης»  
4. Την υπ΄αριθµ. 104/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για έγκριση εκµίσθωσης δηµοτικής έκτασης 
στην Τ.Κ. Ερµακιας 
5. την υπ’αριθµ …. ΑΟΕ 
6. την υπ’αριθµ 373/2014 Α∆Σ 
 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 
φανερή – προφορική πλειοδοτική δηµοπρασία,  για την εκµίσθωση τµήµατος του υπ’αριθµ 5 τεµ 
Τ.Κ.Ερµακιας , έκτασης 6.οοο τµ ,  για εγκατάσταση κτηνοτροφικής µονάδας πρόχειρου σταυλικού 
καταλύµατος ζώων, των οποίων δεν απαιτείται έκδοση άδειας οικοδοµής (άρθρο 2 του Ν. 4056/2012) για 
25ετή µίσθωση µε συµβολαιογραφική πράξη, µε τους παρακάτω όρους:  
Άρθρο 1ο 
 Τόπος και ηµεροµηνία διεξαγωγής  
Η δηµοπρασία θα είναι πλειοδοτική φανερή και προφορική και θα διενεργηθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
(αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου) την ………… ηµερα ……  και ώρα …..:00 µ.µ.  ενώπιον της αρµόδιας 
επιτροπής, όπως αυτή ορίσθηκε µε την 373/2014 Α∆Σ.  
Η δηµοπρασία µπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόµενης στη 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.  
Άρθρο 2ο  
∆ιάρκεια εκµίσθωσης 
 Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) έτη  αρχοµένης από την ηµέρα υπογραφής της 
συµβάσεως ,µε δυνατότητα παράτασης, άλλα δέκα (10) έτη κατόπιν σχετικής αίτησης του µισθωτή  µε 
επικαιροποιηµένη αναπροσαρµογή της τιµής. Η παράταση της διάρκειας µίσθωσης θα γίνει κατόπιν απόφασης 
του αρµόδιου οργάνου του ∆ήµου.  
Το µίσθωµα των ετών των επόµενων του δευτέρου έτους, θα αναπροσαρµόζεται ετησίως πέντε 
επί τοις εκατό (5%) επί της µισθωτικής αξίας του ακινήτου του εκάστοτε προηγούµενου 
µισθωτικού έτους. 
Άρθρο 3ο  
Κατώτατο όριο της πρώτης προσφοράς – τρόπος καταβολής  
Το µίσθωµα ορίζεται σε 10,00 €/στρέµµα ετησίως, δηλαδή 60,00 ευρώ ετησίως, και θα καταβάλλεται στο 
Ταµείο του ∆ήµου, εντός του πρώτου τριµήνου κάθε έτους. Το πρώτο µίσθωµα θα καταβληθεί την 
ηµεροµηνία υπογραφής του µισθωτηρίου συµβολαίου. 
Άρθρο 4ο  
∆ικαίωµα – ∆ικαιολογητικά συµµετοχής  
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν οι κτηνοτρόφοι δηµότες του ∆ήµου Εορδαίας, κάτοικοι ΤΚ Ερµακιας.  
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ενδιαφερόµενοι κάτοικοι ΤΚ Ερµακιας, δικαίωµα συµµετοχής έχουν όλοι οι 
∆ηµότες ∆ήµου Εορδαίας, κάτοικοι οποιασδήποτε Τοπικής Κοινότητας.  
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ενδιαφερόµενοι ∆ηµότες ∆ήµου Εορδαίας, τότε η δηµοπρασία κηρύσσεται 
άγονη και επαναλαµβάνεται σε νέα ηµεροµηνία.  
Σηµειώνεται πως οι συµµετέχοντες στην δηµοπρασία δεν πρέπει να έχουν στην κατοχή τους άλλη µισθωµένη 
ή αγορασµένη δηµοτική ή δηµόσια έκταση για εγκατάσταση σταβλικών εγκαταστάσεων (απαιτείται η 
προσκόµιση σχετικής υπεύθυνης δήλωσης).  
∆εν επιτρέπεται η συµµετοχή στην δηµοπρασία χρεωφειλέτη (στον ∆ήµο), του ιδίου ή του/της συζύγου του 
ή τέκνου αυτού (εκτός αν το τέκνο διαθέτει δική του αγροτική εκµετάλλευση που προκύπτει από την 
φορολογική του δήλωση). Γι’αυτόν τον λόγο θα προσκοµίζονται σχετικές βεβαιώσεις από την ταµειακή 
υπηρεσία του ∆ήµου Εορδαιας.  
Κάθε ενδιαφερόµενος που θα λάβει µέρος στη δηµοπρασία θα θεωρείται πως έλαβε γνώση των όρων της 
παρούσας διακήρυξης (θα προσκοµίζεται σχετική Υπεύθυνη ∆ήλωση).  
 Οι συµµετέχοντες στη δηµοπρασία θα πρέπει να ανήκουν σε µία από τις παρακάτω κατηγορίες:  
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Α) Επαγγελµατίες κτηνοτρόφοι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (θα 
αποδεικνύεται µε προσκόµιση εγγράφων)  
Β) Οι έχοντες κωδικό εγγραφής στο δίκτυο καταγραφής και επιτήρησης ζωικού κεφαλαίου της κτηνιατρικής 
βάσης δεδοµένων του ΥΠΑΑΤ (θα αποδεικνύεται µε προσκόµιση εγγράφων)  
Γ) Άνεργοι εγγεγραµµένοι στα αρχεία του ΟΑΕ∆ (θα αποδεικνύεται µε προσκόµιση κάρτας ανεργίας)  
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της 
δηµοπρασίας:  
1. Βεβαίωση µονίµου κατοικίας  
2. Ως εγγύηση, γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική 
επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων για 
παρακατάθεση σ΄ αυτό από αυτόν που επιθυµεί να λάβει µέρος στη δηµοπρασία ή άλλον που να ενεργεί για 
λογαριασµό του διαγωνιζόµενου, οµολογιών ∆ηµοσίου, Τράπεζας ή Οργανισµού κοινής ωφέλειας, που να 
αναγνωρίζονται για εγγυοδοσίες, ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζοµένου στη διακήρυξη 
ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς και τούτο υπολογιζοµένου επί του συνόλου των ετών (25) της 
µισθώσεως, ήτοι 150,00 ευρώ, η οποία θα αντικατασταθεί µε την υπογραφή της σύµβασης µε νέα για την 
καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, ύψους 10% επί του συνολικού µισθώµατος που θα επιτευχθεί για 
όλη της διάρκεια της εκµίσθωσης.  
3. Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας.  
4. Υπεύθυνη δήλωση θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνει ότι έλαβε γνώση των 
όρων της δηµοπρασίας, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και έχει πλήρη γνώση για την πραγµατική 
κατάσταση του µισθίου. Σηµειώνεται ότι η εκ των υστέρων επίκληση άγνοιας της πραγµατικής κατάστασης 
του µισθίου, δεν είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτή.  
5. Βεβαίωση της Ταµειακής Υπηρεσίας του ∆ήµου ότι δεν οφείλει από οποιαδήποτε αιτία προς τον ∆ήµο.  
6. Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα 
Σε περίπτωση που δεν προσκοµιστεί κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, αποκλείεται η συµµετοχή του 
στη δηµοπρασία. 
Ο έλεγχος των δικαιολογητικών γίνεται πριν την έναρξη των προσφορών. 
Άρθρο 5ο  
Εγγυητής  
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά 
της δηµοπρασίας και θα είναι αλληλέγγυος και σε ολόκληρο υπεύθυνος µε αυτόν για την εκπλήρωση των 
όρων της σύµβασης, δίχως το δικαίωµα της διαιρέσεων ή διηζήσεως και ο οποίος θα πρέπει απαραιτήτως να 
προσκοµίσει:  
Α) Φωτοτυπία Αστυνοµικής Ταυτότητας  
Β) Αποδεικτικό δηµοτικής ενηµερότητας  
διαφορετικά δεν δικαιούται να συµµετέχει στη δηµοπρασία ως εγγυητής. 
Άρθρο 6ο  
∆ιαδικασία δηµοπρασίας  
Α. Πλειοδότες: Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου προσώπου, πρέπει να το δηλώσει, αµέσως, στην 
επιτροπή δηµοπρασίας, κατά την σύνταξη των πρακτικών και να προσκοµίσει συµβολαιογραφικό 
πληρεξούσιο .  
Β. ∆ιεξαγωγή της δηµοπρασίας: Η δηµοπρασία διεξάγεται και διευθύνεται από την Επιτροπή δηµοπρασίας, οι 
δε προσφορές των πλειοδοτών απευθύνονται προς την Επιτροπή αυτή, η οποία τις επαναλαµβάνει 
µεγαλόφωνα και τις αναφέρει στα πρακτικά, κατά σειρά, µαζί µε το ονοµατεπώνυµο του πλειοδότη. Κάθε 
προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη. Η απόφαση της επί της δηµοπρασίας επιτροπής περί 
αποκλεισµού ενδιαφεροµένου να συµµετάσχει στη δηµοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας 
διακηρύξεως προβλεπόµενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δηµοπρασίας 
συντάσσονται εφ΄ απλού χάρτου. Η µία προσφορά από την αµέσως προηγούµενη πρέπει να έχει διαφορά 
ένα (1) € τουλάχιστον.  
Γ. Υπογραφή πρακτικών: Μετά η λήξη της δηµοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από τα µέλη της 
Επιτροπής που τη διενήργησε και από τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητη αυτου. Σε περίπτωση που ο 
τελευταίος πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά, ενεργείται εις βάρος του αναπλειστηριασµός.  
Άρθρο 7ο  
∆ικαίωµα αποζηµίωσης 
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα προς αποζηµίωση από τη µη έγκριση των πρακτικών της 
δηµοπρασίας από το αρµόδιο όργανο της δήµου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρµοδιότητα.  
Άρθρο 8ο  
Σύµβαση  
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ηµερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται µε 
αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του 
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αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, να προσέλθει µαζί µε τον εγγυητή του για τη σύνταξη και υπογραφή της 
σύµβασης, άλλως η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του δήµου χωρίς δικαστική παρέµβαση. Ενεργείται 
δε αναπλειστηριασµός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το µικρότερο τυχόν 
οικονοµικό αποτέλεσµα της δηµοπρασίας από αυτό της προηγούµενης. 
Άρθρο 9ο  
Υποχρεώσεις µισθωτή  
Κατόπιν της δηµοπρασίας και την ανακήρυξης του πλειοδότη, αυτός προσέρχεται µαζί µε τον εγγυητή του 
για την υπογραφή του µισθωτηρίου συµβολαίου, αφού προηγουµένως καταβάλλει στο Ταµείο του ∆ήµου 
Εορδαίας ολόκληρο το τίµηµα για το πρώτο έτος της µίσθωσης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει, 
καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου χωρίς δικαστική παρέµβαση.  
Μετά την υπογραφή του µισθωτηρίου συµβολαίου ο εκµισθωτής θα πρέπει να συγκεντρώσει τις 
γνωµοδοτήσεις όλων των εµπλεκόµενων Υπηρεσιών µέσα στην διάρκεια ενός (1) έτους και να καταθέσει 
αντίγραφα τους στον ∆ήµο. Μόνο εφόσον οι αρµόδιες υπηρεσίες γνωµοδοτήσουν θετικά συνεχίζεται η 
σύµβαση, αλλιώς αυτή αίρεται αυτοδίκαια.  
Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις ενεργείται αναπλειστηριασµός εις βάρος του πλειοδότη και του εγγυητή 
του, οι οποίοι ευθύνονται για το µεγαλύτερο τυχόν οικονοµικό αποτέλεσµα της δηµοπρασίας από αυτό της 
προηγούµενης. 
Η έναρξη εργασιών ανέγερσης των σταβλικών εγκαταστάσεων και η έκδοση άδειας λειτουργίας της 
κτηνοτροφικής επιχείρησης για την οποία εκµισθώθηκε η έκταση πρέπει να αρχίσει άµεσα και να 
ολοκληρωθεί µέσα σε διάστηµα τριών (3) ετών.  
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και λόγω αντικειµενικών δυσκολιών παρέχεται δυνατότητα παράτασης για ένα (1) 
ακόµη έτος. 
 Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και να χρησιµοποιεί το µίσθιο σε όλη τη διάρκεια της µίσθωσης µόνο 
για το σκοπό που προορίζεται και σε καλή κατάσταση, να προστατεύει αυτό από κάθε καταπάτηση, 
διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση.  
 Ο µισθωτής δεν έχει δικαίωµα αποζηµιώσεως ή µείωσης του ενοικίου σε περίπτωση που η µονάδα υποστεί 
ζηµιές που προέρχονται από πληµµύρες, θεοµηνίες, ή οποιαδήποτε άλλη αιτία ή ανωτέρα βία.  
 Ο µισθωτής υποχρεούται να λάβει κάθε µέτρο διατήρησης και προστασίας της φυσιογνωµίας του 
περιβάλλοντος της περιοχής από τη λειτουργία της µονάδας που θα εγκαταστήσει.  
 Ο µισθωτής υποχρεούται να τηρήσει όλους τους προβλεπόµενους από τις υγειονοµικές διατάξεις και την 
περιβαλλοντική έκθεση ή µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων όρους για την προστασία των περιοίκων και 
του περιβάλλοντος.  
 Σε όλη τη διάρκεια της µίσθωσης ο µισθωτής έχει την αποκλειστική ευθύνη συντήρησης ή επισκευής ζηµιών 
ή βλαβών του µισθίου. Για οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη ή µεταρρύθµιση δεν υφίσταται υποχρέωση 
του ∆ήµου για αποζηµίωση του µισθωτή.  
 Ο µισθωτής υποχρεούται να κάνει καλή χρήση της έκτασης. Απαγορεύεται στον µισθωτή η κατάληψη άλλων 
χώρων γύρω από την εκµισθούµενη έκταση και η τοποθέτηση σε αυτή, µηχανηµάτων, εύφλεκτων υλικών ή 
αντικειµένων, που µπορεί να βλάψουν το ακίνητο ή να ρυπαίνουν το περιβάλλον.  
 Τα έξοδα σύνταξης του µισθωτηρίου συµβολαίου και µεταγραφής του στο υποθηκοφυλακείο, καθώς και τα 
έξοδα ηλεκτροφωτισµού, ύδρευσης , τέλος χαρτοσήµου , ΟΓΑ χαρτοσήµου κλπ έξοδα του µισθίου βαρύνουν 
αποκλειστικά τον µισθωτή.  
 Κατά τη λήξη της µίσθωσης, ο µισθωτής υποχρεούται, χωρίς όχληση να αποχωρήσει από το ακίνητο και να 
το παραδώσει στο ∆ήµο. Εφόσον διαπιστωθεί από το ∆ήµο ότι τηρήθηκαν οι όροι της µίσθωσης, η εγγύηση 
επιστρέφεται στον µισθωτή. 
Άρθρο 10ο  
Συνέχιση µίσθωσης  
Σε περίπτωση θανάτου του µισθωτή, η µίσθωση συνεχίζεται από τον/την σύζυγο και τα τέκνα αυτού/αυτής, 
οι οποίοι και υποχρεούνται από κοινού στη µισθωτική σχέση. Τα ανωτέρω πρόσωπα εντός τριών (3) µηνών 
από το θάνατο του µισθωτή, υποχρεούνται να δηλώσουν εγγράφως στην αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου τη 
βούλησή τους για τη συνέχιση της µισθώσεως προσκοµίζοντας πιστοποιητικά πλησιέστερων συγγενών. 
Παράλειψη της δήλωσης αυτής λογίζεται ως αρνητική δήλωση µε συνέπεια τον αποκλεισµό από τη µισθωτική 
σχέση.  
Άρθρο 11ο  
Αναµίσθωση – Υπεκµίθωση  
Σιωπηρή αναµίσθωση, ως και υπεκµίσθωση του µισθίου από τον µισθωτή απαγορεύεται απολύτως.  
Άρθρο12ο  
Ευθύνη ∆ήµου  
Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή µείωση του µισθώµατος ή και 
λύση της σύµβασης άνευ αποχρώντος λόγου.  
Άρθρο 13ο  
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∆ηµοσίευση ∆ιακήρυξης  
Η διακήρυξη θα δηµοσιευθεί µε φροντίδα του ∆ηµάρχου, τουλάχιστον δέκα ηµέρες πριν από τη διενέργεια 
της δηµοπρασίας, µε τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού 
καταστήµατος του ∆ηµου Εορδαιας.  
Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και στον πίνακα ανακοινώσεων της 
Τοπικής Κοινότητας Ερµακιας.  
Άρθρο 14ο  
Επανάληψη της δηµοπρασίας  
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν από τον ∆ήµαρχο, εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν πλειοδότης.  
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν αποφάσεως του ∆ηµοτικού Συµβουλίου όταν:  
α) Το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή ή το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ή την αρµόδια 
∆ιοικητική Αρχή λόγω ασυµφόρου του επιτευχθέντος αποτελέσµατος ή σφάλµατος στη διενέργεια της 
δηµοπρασίας.  
β) µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να 
υπογράψουν τα πρακτικά, όπως επίσης και 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 (β) η δηµοπρασία, επαναλαµβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή 
αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ΄ ονόµατι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάµενο να 
µειωθεί µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου.  
Η επαναληπτική δηµοπρασία γνωστοποιείται µε περιληπτική διακήρυξη του δηµάρχου αναφεροµένης στους 
όρους της πρώτης διακήρυξης και δηµοσιευόµενης, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες προ της ηµέρας της 
διενέργειας της δηµοπρασίας, διεξάγεται δε σύµφωνα µε τα όσα αναφέρθηκαν. Η επανάληψη της 
δηµοπρασίας ενεργείται µε βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούµενη δηµοπρασία.  
Άρθρο 15ο  
Λύση της σύµβασης  
Α) Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της σύµβασης µίσθωσης, οι οποίοι στο σύνολό τους, 
θεωρούνται ουσιώδεις (όπως ο µισθωτής δεν χρησιµοποιεί την έκταση για το σκοπό που του εκµισθώθηκε ή 
βλάπτεται το δηµοτικό και δηµόσιο συµφέρον) καθώς και για κάθε καθυστέρηση καταβολής του µισθώµατος, 
για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα να θεωρήσει τη σύµβαση λυµένη και να κάνει 
έξωση στον µισθωτή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας.  
Β) Η σύµβαση λύεται κατόπιν αιτιολογηµένης αποφάσεως του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και χωρίς να δοθεί 
καµία αποζηµίωση στον µισθωτή.  
Γ) Από πλευράς του µισθωτή η µίσθωση µπορεί να λυθεί, κατόπιν αιτήσεώς του προς το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο.  
Άρθρο 16ο  
Πληροφόρηση Ενδιαφεροµένων  
Πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται από την Γραµµατεία της Οικονοµικής Επιτροπής τις εργάσιµες 
ηµέρες και ώρες (∆ιεύθυνση 25ης Μαρτιου 15, Τηλέφωνο 2463350110 - 140, ).  
Άρθρο 17ο  
Λοιπά  
Τα έξοδα των κηρυκείων, της σύνταξης των συµβολαίων και τα λοιπά έξοδα θα βαρύνουν τον µισθωτή – 
τελικό πλειοδότη. 
 
 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 79/2017. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
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