
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αριθµ. απόφ 107/2017  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 10ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 10-7-2017 ηµέρα ∆ευτέρα 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. 23140/5-7-2017 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 φανερής-προφορικής-πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την εκµίσθωση δηµοτικού 
ακινήτου 570 τ.µ που αποτελεί τµήµα του υπ΄αρίθµ 11680 αγροτεµαχίου. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα 
παρακάτω µέλη: 
    
ΠΑΡΟΝΤΕΣ          ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σάββας Ζαµανιδης 1. Ιορδανιδης Φωτιος 
2. Κοκκινιδης Γεωργιος 
3. Καϊδης Αποστολος 
4. Θεοδοσιαδης Γεωργιος 
5. Τσοκτουριδης Ιωαννης 
6. Μιχος Κων/νος 
7. Σιδηροπουλος Σοφοκλης 
8. Μπιγγας Στέφανος 

 
 

 
   Ο Πρόεδρος κ. Σάββας Ζαµανίδης, ∆ήµαρχος Εορδαίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
……………………………………………………………………………………….………………………………………………… 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος  εισηγούµενος  το ανωτέρω  θέµα  ηµερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη 
των µελών την υπ’αριθµ 166/2017 Α∆Σ, µε την οποία αποφασίσθηκε η διενέργεια φανερής – 
προφορικής- πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την εκµίσθωση δηµοτικού ακινήτου 570 τ.µ που 
αποτελεί τµήµα του υπ΄αρίθµ 11680 αγροτεµαχίου. 
   Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆/τος 270/81 και του άρθρου 192 του 
Ν. 3463/2006, ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού όπως ορίστηκε µε την αριθµ. 373/2014 Απόφαση 
∆ηµοτικού Συµβουλίου και σύµφωνα µε τους όρους που θα καταρτίσει η Οικονοµική Επιτροπή. 
Οι µισθώσεις µετά την έναρξη του Ν. 4242/2014 ισχύουν τουλάχιστον για τρία (3) έτη, ακόµη και αν 
έχουν συµφωνηθεί για βραχύτερο ή για αόριστο χρόνο, και µπορεί να λυθούν µε νεότερη συµφωνία 
που αποδεικνύεται µε έγγραφο βέβαιης χρονολογίας. Η καταγγελία γίνεται εγγράφως και τα έννοµα 
αποτελέσµατά της επέρχονται τρεις (3) µήνες από την κοινοποίησή της. (άρθρο 13 παρ.1 του 
Ν.4242/2014) 
Σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση του Ν.4242/2014, παρέχεται η ελευθερία στα συµβαλλόµενα µέρη 
να ρυθµίζουν την διάρκεια της εµπορικής µίσθωσης για όσο χρόνο τα ίδια επιθυµούν. Η τριετής διάρκεια 
που προβλέπει η ρύθµιση δεν δεσµεύει τους συµβαλλόµενους, εάν οι ίδιοι θέλουν να συµφωνήσουν 
µεγαλύτερη διάρκεια, και µε νεότερη συµφωνία είναι δυνατή η λύση της σύµβασης και πριν από τη 
λήξη της τριετούς διάρκειας. 
 
Και κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή για την κατάρτιση των όρων της πλειοδοτικής δηµοπρασίας 
     
   

Αριθµ. απόφ.  107/2017 

Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη τους την ανωτέρω εισήγηση και: 
1. Τον Ν. 3852/2010 
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2. Τον Ν.4242/2014 
3. την υπ΄αρίθµ 12/2017 απόφαση της ∆ηµοτικής κοινότητας Πτολεµαϊδας 
4. Την αριθµ. 166/2017  Α.∆.Σ 
5. την υπ΄αρίθµ 373/204 Α∆Σ 
6. το υπ΄αρίµ 9466/31-3-2017 έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος 
7. Το Π.∆ 270/81 
8. Το άρθρο 192 του Ν. 3463/2006 
 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα 

 
Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης φανερής-προφορικής-πλειοδοτικής δηµοπρασίας, για την εκµίσθωση 
δηµοτικού ακινήτου 570 τ.µ που αποτελεί τµήµα του υπ΄αρίθµ 11680 αγροτεµαχίου, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν. 3463/2006 και του Π.∆ 270/81, όπως παρακάτω: 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 

   Προσκαλεί τους ενδιαφερόµενους φανερή-προφορική-πλειοδοτική δηµοπρασία και σύµφωνα µε τους 
παρακάτω όρους που συνέταξε η Οικονοµική Επιτροπή µε την υπ’αριθµ. …….. απόφασή της, σε 
εκτέλεση της υπ’αριθµ.166/2017 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου, για την εκµίσθωση δηµοτικού 
ακινήτου 570 τ.µ που αποτελεί τµήµα του υπ΄αρίθµ 11680 αγροτεµαχίου και συγκεκριµένα: 
 

Άρθρο 1ο 
  Η δηµοπρασία πλειοδοτική-φανερή-προφορική, θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό κατάστηµα Πτολεµαΐδας, 
25ης Μαρτίου 15, στις 8/8/2017 ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.µ., ενώ επαναληπτική αυτής σε 
περίπτωση άγονης αρχικής, θα διεξαχθεί την Τρίτη 15/8/2017 και ώρα 11:30 π.µ., στην αίθουσα του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού όπως ορίστηκε µε την 373/2014 Α.∆.Σ. 

 
Άρθρο 2Ο 

 Για την εκµίσθωση δηµοτικού ακινήτου 570 τ.µ που αποτελεί τµήµα του υπ΄αρίθµ 11680 
αγροτεµαχίου ορίζεται το ποσό των 120ευρώ/στρέµµα ετησίως, ήτοι 68,40 ευρώ ετησίως για την 
έκταση των 570 τ.µ,  ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς. 
 

   Άρθρο 3Ο 
         Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται σε 8 έτη. 

 
Άρθρο 4ο 

       Το µίσθωµα θα προκαταβάλλεται εφ΄άπαξ για κάθε έτος (12µήνες) , µε πρώτη ηµεροµηνία 
καταβολής αυτού την ηµεροµηνία υπογραφής του συµφωνητικού µίσθωσης.  

       Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής οποιοσδήποτε δόσης πέραν από ένα (1) µήνα, ο ∆ήµος θα 
έχει το δικαίωµα να κηρύξει το µισθωτή έκπτωτο µε απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου και να ενεργήσει 
σε βάρος αυτού και του εγγυητή του αναπλειστηριασµό . 

 
Άρθρο 5ο 

        ∆ικαίωµα συµµετοχής στη δηµοπρασία έχουν όλοι εκτός των οφειλετών του ∆ήµου. 
 

Άρθρο 6ο 
        Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία πρέπει να καταθέσει στη Επιτροπή διενέργειας της 

δηµοπρασίας για το κατάστηµα τα παρακάτω: 
 
1. Εγγύηση συµµετοχής που αντιστοιχεί σε ποσοστό δέκα επί τοις εκατό (10%) του ορίου πρώτης 
προσφοράς για ένα έτος , αναγνωρισµένης Τράπεζας η βεβαίωση του ΤΠΚ∆ για παρακατάθεση σ’ αυτό 
από αυτόν που επιθυµεί να λάβει µέρος στην ∆ηµοπρασίας ή απ’ αυτόν που να ενεργεί για λογαριασµό 
του διαγωνιζοµένου ή χρηµατικού  ποσού που αντιστοιχεί στο ποσό των 6,84 ευρώ. 
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2. O τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα συνυπογράψει 
τα πρακτικά της δηµοπρασίας και θα είναι αλληλέγγυος και σε ολόκληρο υπεύθυνος µε αυτόν για την 
εκπλήρωση των όρων της σύµβασης 
 
3. Βεβαίωση µη οφειλής από το Ταµείο του  ∆ήµου του ίδιου και του εγγυητή . 

         4. Φωτοτυπία της αστυνοµικής ταυτότητας του πλειοδότη και του εγγυητή του. 
 

Άρθρο 7ο 
   Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου οφείλει να δηλώσει αυτό στην επιτροπή της 
δηµοπρασίας πριν από την έναρξη του διαγωνισµού στην οποία πρέπει να παρουσιάσει για το σκοπό 
αυτό νόµιµο πληρεξούσιο. 
 

Άρθρο 8ο 
   Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για τον πλειοδότη, η δέσµευση δε αυτή µεταβαίνει 
αλληλοδιαδόχως  από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. 
 

Άρθρο 9Ο 
   Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα για αποζηµίωση λόγω µη έγκρισης των πρακτικών της 
δηµοπρασίας από τα κατά νόµο αρµόδια όργανα. 
 

Άρθρο 10ο 
Ο τελευταίος πλειοδότης έχει υποχρέωση σε διάστηµα δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση 
σ΄αυτόν της απόφασης περί έγκρισης του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας από την Αποκεντρωµένη 
∆ιοίκηση Ηπείρου- ∆υτικής Μακεδονίας, να προσέλθει µαζί µε τον εγγυητή του για την σύνταξη και 
υπογραφή της σύµβασης διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου, 
χωρίς δικαστική παρέµβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασµός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του 
ευθυνοµένων και των δυο για τη µικρότερη τυχόν διαφορά του νέου µισθώµατος της δηµοπρασίας 
από του µισθώµατος της προηγούµενης. 
 

΄Αρθρο 11ο 
   Η σύµβαση αυτή θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά µετά την έγκριση του αποτελέσµατος από τα 
κατά νόµο αρµόδια όργανα. 

 
‘Άρθρο 12ο 

   Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτού δια την πραγµατική κατάσταση στην οποία ευρίσκεται 
το µίσθιο, για την οποία έχει λάβει γνώση, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή µείωση του µισθώµατος 
ή και λύση της σύµβασης άνευ  αποχρώντος λόγου. 
 

΄Αρθρο 13ο 
Καθ’ όλη τη διάρκεια που ο µισθωτής θα βρίσκεται στην κατοχή του µισθίου υποχρεούται να 
συµµορφώνεται απολύτως µε όλους τους όρους και τις σχετικές πολεοδοµικές, αστυνοµικές, 
υγειονοµικές ή άλλες διατάξεις που ισχύουν ή θα ισχύσουν στο µέλλον, για τυχόν παραβάσεις των 
οποίων την αποκλειστική ευθύνη θα φέρει ο µισθωτής. 

΄Αρθρο 14ο 
 
Μετατροπές, διαρρυθµίσεις και προσθήκες επί του µισθίου κατ’ αρχήν απαγορεύονται. Είναι δυνατόν 
να επιτραπούν από τον εκµισθωτή µετατροπές, διαρρυθµίσεις και προσθήκες επί του µισθίου, µόνον 
όµως εγγράφως και µετά προηγούµενη ειδοποίηση από τον µισθωτή για το είδος και την έκταση 
αυτών και υπό την προϋπόθεση έγκρισης από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου.                                                                                                                               

Άρθρο 15ο 
   Ο µισθωτής βαρύνεται µε τυχόν ενδεχόµενες δαπάνες του µισθίου. 
   Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του µισθίου, να το προστατεύει από κάθε 
καταπάτηση, καθώς επίσης να κάνει καλή χρήση αυτού και να µην επιφέρει καµία ζηµία ή βλάβη. 
Παράλληλα δε  υποχρεούται για αποκατάσταση των ζηµιών, οι οποίες θα πιστοποιηθούν από την 
∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ή σε αποζηµίωση των ζηµιών που προκάλεσε. 
 

Άρθρο 16ο 
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  Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής αντικαθίσταται , µε την υπογραφή της σύµβασης, µε άλλη 
εγγυητική επιστολής καλής εκτέλεσης από αναγνωρισµένη τράπεζα ή  µε γραµµάτιο σύστασης από το 
Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, ποσού ίσου µε το 10% επί του επιτευχθέντος µισθώµατος για 
την εξασφάλιση τής εγκαίρου και εντός των υπό της διακήρυξης οριζόµενων προθεσµιών καταβολής 
του µισθώµατος.  
  

Άρθρο 17ο 
   Ο µισθωτής ανάδοχος δεν έχει το δικαίωµα να παραχωρήσει την χρήση του µισθίου σε άλλο 
πρόσωπο είτε επί µέρους είτε όλο µε αντάλλαγµα ή χωρίς αντάλλαγµα. 
   
 

΄Αρθρο 18ο 
   Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρά εκµίσθωση καθώς και υπεκµίσθωση του µισθίου από το µισθωτή. 
 

΄Αρθρο 19ο 
 
Για την αναπροσαρµογή του µισθώµατος θα ισχύουν οι διατάξεις που ρυθµίζουν τις επαγγελµατικές 
µισθώσεις. 

΄Αρθρο 20ο 
 
Το χαρτόσηµο και ο ΟΓΑ χαρτοσήµου κ.λ.π, βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη. 
 

Άρθρο 21ο 
   Περίληψη της διακήρυξης θα τοιχοκολληθεί στο δηµοτικό κατάστηµα της έδρας του ∆ήµου και θα 
αναρτηθεί στην ∆ιαύγεια και στην ιστοσελίδα  του ∆ήµου (www.ptolemaida.gr).  

΄Αρθρο 22ο 

 1. Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν από τον δήµαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν 
µειοδότης. 

2. Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δηµοτικού συµβουλίου όταν συντρέχουν 
οι λόγοι που προβλέπονται στις διατάξεις του αρ 6 του Π.∆.270/81 

΄Αρθρο 23ο 

 
   Για κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται από την παρούσα διακήρυξη έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του 
Π.∆/τος 270/81. 
    
    Για περισσότερες πληροφορίες και τους όρους της διακήρυξης οι ενδιαφερόµενοι ν’ απευθύνονται 
στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας στο Γραφείο της Οικονοµικής Επιτροπής, αρµόδιοι υπάλληλοι: 
κ.Ι.Σιταρίδης  - Α.Τσακµακη  τηλ. 2463350110 - 2463350140. 
  
         Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  107/2017. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σάββας Ζαµανίδης 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Κοκκινιδης Γεωργιος 
Καϊδης Αποστολος 
Θεοδοσιαδης Γεωργιος 
Τσοκτουριδης Ιωαννης 
Μιχος Κων/νος 
Σιδηροπουλος Σοφοκλης 
Μπιγγας Στέφανος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 
 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 
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