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Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
 

   Προσκαλεί τους ενδιαφερόµενους σε φανερή-προφορική- πλειοδοτική δηµοπρασία και σύµφωνα µε τους 
παρακάτω όρους που συνέταξε η Οικονοµική Επιτροπή µε την υπ’αριθµ. 95/2018 απόφασή της, σε εκτέλεση 
της υπ’αριθµ. 140/2018 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την εκµίσθωση δηµοτικού ακινήτου και 
συγκεκριµένα ισογείου καταστήµατος 70,30 τ.µ που βρίσκεται στην Τ.Κ Σπηλιάς, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του  Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και του Π.∆/τος 270/81 «Περί 
διαδικασίας και των όρων διενέργειας δηµοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκµίσθωσιν πραγµάτων των ∆ήµων και 
Κοινοτήτων» , τις διατάξεις του Ν 3852/2010 και κάθε άλλη σχετική µ’ αυτά διάταξη και συγκεκριµένα:  

Η δηµοπρασία θα είναι φανερή –προφορική- πλειοδοτική, σύµφωνα µε τις διατάξεις του  Ν.3463/2006 
«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και του Π.∆/τος 270/81 «Περί διαδικασίας και των όρων 
διενέργειας δηµοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκµίσθωσιν πραγµάτων των ∆ήµων και Κοινοτήτων» , τις διατάξεις 
του Ν 3852/2010 και κάθε άλλη σχετική µ’ αυτά διάταξη και θα διενεργηθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
(αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου) την 10/7/2018 ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00 µ.µ. (άρθρο 2 παρ.1 Π∆ 
270/81). 
Η δηµοπρασία µπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόµενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν 
άνευ διακοπής οι προσφορές, ενώ για τη συνέχιση της δηµοπρασίας και πέραν της οριζόµενης ώρας 
αποφασίζει η Επιτροπή , όπως αυτή ορίσθηκε µε τις  373/2014  & 270/2017 Α∆Σ, η απόφαση της οποίας 
καταχωρείται στα πρακτικά.  
Η δηµοπρασία αφορά την εκµίσθωση δηµοτικού ακινήτου και συγκεκριµένα ισογείου καταστήµατος 70,30 τ.µ 
που βρίσκεται στην Τ.Κ Σπηλιάς.  
Η δηµοπρασία θα επαναληφθεί οίκοθεν από τον ∆ήµαρχο, εάν δεν παρουσιάστηκε σε αυτήν πλειοδότης. 
Η επαναληπτική δηµοπρασία γνωστοποιείται µε περιληπτική διακήρυξη του ∆ηµάρχου, που αναφέρεται στους 
όρους της πρώτης διακηρύξεως και δηµοσιευοµένης, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρας προ της ηµέρας της 
διενεργείας της δηµοπρασίας. 
Μετά την λήξη της δηµοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή διενέργειας της δηµοπρασίας 
και από τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή αυτού. (άρθρο 5 παρ.6 και 7 Π∆ 270/81) 
Η Οικονοµική επιτροπή αποφασίζει για την κατακύρωση της δηµοπρασίας. Το αποτέλεσµα της εγκρίνεται από 
την οικεία Περιφέρεια. Ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του υποχρεούνται να υπογράψουν τη σχετική 
σύµβαση. (άρθρο 5 παρ.8. άρθρο 6 παρ.2 Π∆ 270/81 και άρθρο 72 Ν.3852/2010). 
Το τίµηµα – όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται σε 80,00 ευρώ. 
Η διάρκεια της µίσθωσης θα ισχύει για το διάστηµα από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης µεταξύ του 
∆ήµου και του πλειοδότη για τρία (3) συν τρία  (3) χρόνια. 
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία πρέπει να πληροί τα κάτωθι:  
1. ∆εν επιτρέπεται η συµµετοχή στην δηµοπρασία χρεοφειλέτη (στον ∆ήµο Εορδαίας).  
Γι’αυτόν τον λόγο θα προσκοµίζονται σχετικές βεβαιώσεις από την ταµειακή υπηρεσία του ∆ήµου Εορδαίας.  
2. Ως εγγύηση για την συµµετοχή στην δηµοπρασία θα προσκοµίζεται, γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης 
του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας από αυτόν που 
επιθυµεί να λάβει µέρος στη δηµοπρασία ή άλλον που να ενεργεί για λογαριασµό του διαγωνιζόµενου, σε 
ποσοστό δέκα επί τοις εκατόν (10%) του ορίου πρώτης προσφοράς για ένα έτος, ήτοι 96,00 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 τιµήµατος που θα επιτευχθεί για ένα τουλάχιστον έτος. 
3. Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας.  
4. Υπεύθυνη δήλωση θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνει ότι έλαβε γνώση των 
όρων της φανερής- προφορικής-πλειοδοτικής δηµοπρασίας, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και έχει 
πλήρη γνώση για την πραγµατική κατάσταση του ισογείου καταστήµατος των 70,30 τ.µ που βρίσκεται στην 
Τ.Κ Σπηλιάς.  
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. 
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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. 
Ο πλειοδότης βαρύνεται µε τις δαπάνες ύδρευσης- αποχέτευσης- ηλεκτροφωτισµού κ.λ.π του µισθίου. 
Το χαρτόσηµο και ο ΟΓΑ χαρτοσήµου κ.λ.π, βαρύνουν τον πλειοδότη. 
Σιωπηρή αναµίσθωση, ως και υπεκµίσθωση του παρόντος απαγορεύεται απολύτως. 
Πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται από την Γραµµατεία της Οικονοµικής Επιτροπής τις εργάσιµες 
ηµέρες και ώρες (∆ιεύθυνση 25ης Μαρτιου 15, Τηλέφωνο 2463350110 - 140 ). 
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ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 
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