
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 277/2020 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  25ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
         Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 21-12-2020 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας διεξήχθη συνεδρίαση δια περιφοράς, µε εφαρµογή ηλεκτρονικού τρόπου µέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου, ύστερα από την αρ. πρωτ. 26882/16-12-2020 πρόσκληση του Προέδρου, 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:  α) της ΚΥΑ ∆1α/ΓΠ οικ 80189//12-12-2020 (ΦΕΚ 5486 τΒ), β) 
της υπ’αριθµ. 427/77440/13-11-2020 εγκ του ΥΠΕΣ, για να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα 
ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Κατάρτιση των όρων φανερής , προφορικής,  πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την εκµίσθωση ∆ηµοτικού 
Αναψυκτηρίου στο πάρκο Μελανοφρύδη.  
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα (µέσω 
τηλεφώνου ή email) τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου  
3. Κυριάκος Αντωνιαδης  
4. ∆ηµήτριος Καρακασίδης   
5. Αθηνά Τερζοπουλου  
6. Στέφανος Μπιγγας 
7. ∆ηµήτριος Σπόντης 
8. Κοκκινιδης Ευστάθιος 

  

……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και εισηγούµενος το ανωτέρω  ηµερήσιας διάταξης θέµα, έθεσε υπόψη των µελών  ότι µε την 
168/2020 Α∆Σ αποφασίστηκε η διενέργεια προφορικής – φανερής – πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την 
εκµίσθωση του ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ 60τµ  και περιβάλλοντα χώρου 200 τµ που βρίσκεται στο Πάρκο 
Μελανοφρύδη, 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 . 
Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί  από την επιτροπή όπως αυτή ορίσθηκε µε τις υπ’αριθµ 232/2019 & την 
υπ’αριθµ 79/2020/2020 αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.   
Με την υπ’ αριθµ. 26598/11-12-2020 εισήγησή  του το Τµήµα Εσόδων και ∆ιαχείρισης Περιουσίας , µας 
υποβάλλει προς έγκριση το σχέδιο της διακήρυξης των όρων της φανερής -προφορικής - µειοδοτικής 
δηµοπρασίας και την κατάρτιση του κατ’ εφαρµογή του αρ 40 του ν 4735/2020.  
 Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
Σύµφωνα µε τα σχετικά e-mail όλα τα µέλη ψήφισαν θετικά.  

Αριθµ. Απόφ. 277/2020 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 
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1.  τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (φεκ197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 
3852/2020 
2. υπ’ αριθµ. 26598/11-12-2020 εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας του Τµήµατος Εσόδων και ∆ιαχείρισης 
Περιουσίας  
3. τις διατάξεις του ν 3463/2006 όπως τροπ/καν και ισχύουν 
4. την υπ’αριθµ 232/2019 & την υπ’αριθµ 79/2020/2020 Α∆Σ µε τις οποίες έγινε η συγκρότηση  της Επιτροπής 
εκποίησης, εκµίσθωσης, µίσθωσης ακινήτων-κινητών 
5. την υπ’αριθµ 168/2020 Α∆Σ 
6. τις διατάξεις του Π.∆/τος 270/81 «Περί διαδικασίας και των όρων διενέργειας δηµοπρασιών δι’ εκποίησιν ή 
εκµίσθωσιν πραγµάτων των ∆ήµων και Κοινοτήτων» 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Καταρτίζει τους όρους της φανερής – προφορικής – πλειοδοτικής δηµοπρασίας εκµίσθωσης του 
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ 60τµ  και περιβάλλοντα χώρου 200 τµ που βρίσκεται στο Πάρκο Μελανοφρύδη ως 
εξής: 

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. ……………….. απόφασή της, σε 
εκτέλεση της υπ’αριθµ. Α∆Σ 168/2020 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την εκµίσθωση του 
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ 60τµ  και περιβάλλοντα χώρου 200 τµ που βρίσκεται στο Πάρκο Μελανοφρύδη, 
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: 
 

Άρθρο 1ο  
Τόπος και ηµεροµηνία διενέργειας της δηµοπρασίας: 
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 ………. ηµέρα ……… και ώρα 10:00 π.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  232/2019  & 79/2020 Α∆Σ, η απόφαση της οποίας 
καταχωρείται στα πρακτικά.  
 
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. 
Η δηµοπρασία θα επαναληφθεί κατόπιν αποφάσεως του ∆ηµοτικού συµβουλίου όταν: 
A) µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής τούτου αρνούνται να 
υπογράψουν τα πρακτικά. Σε αυτήν την περίπτωση, η δηµοπρασία, επαναλαµβάνεται εις βάρος του 
τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του. Ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόµατι τούτου 
κατακυρωθέν ποσό, το οποίο µπορεί να µειωθεί µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου. 
B) µετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας 
αποφάσεως της διοικητικής αρχής αυτός δεν παρουσιαστεί εµπροθέσµως για την σύνταξη και υπογραφή της 
συµβάσεως. 
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Άρθρο 2ο 
  Τίµηµα- όριο της πρώτης προσφοράς 
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 232 ευρώ /µηνιαίως. 
 
Άρθρο 3ο  
∆ικαίωµα – ∆ικαιολογητικά συµµετοχής  
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία πρέπει να πληροί τα κάτωθι:  
1. ∆εν επιτρέπεται η συµµετοχή στην δηµοπρασία χρεοφειλέτη στο ∆ήµο Εορδαίας.  
Γι’αυτόν τον λόγο θα προσκοµίζεται ∆ηµοτική Ενηµερότητα από την ταµειακή υπηρεσία του ∆ήµου Εορδαίας.  
2. Ως εγγύηση για την συµµετοχή στην δηµοπρασία του προαναφερθέντος καταστήµατος 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 279,00 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  
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 4ο  
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 των συµβάσεων, 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 5ο 
Προσφορές- Πρακτικά της δηµοπρασίας 
Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως µετά του 
ονοµατεπωνύµου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσµευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η 
δέσµευση δε αύτη µεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς 
τον τελευταίο πλειοδότη.(άρθρο 5 παρ.2 Π∆ 270/81) 
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δηµοπρασίας 
Επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισµού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόµιµο πληρεξούσιο 
έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι µετέχει για δικό του λογαριασµό. (άρθρο 5 παρ.3 Π∆ 270/81) 
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. Τα πρακτικά της δηµοπρασίας συντάσσονται εφ' απλού χάρτου. (άρθρο 5 παρ.5 Π∆ 270/81).  
 
Άρθρο 6ο 
Κατακύρωση 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) 
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Η Οικονοµική επιτροπή αποφασίζει για την κατακύρωση της δηµοπρασίας. Ο τελευταίος πλειοδότης και ο 
εγγυητής του υποχρεούνται να υπογράψουν τη σχετική σύµβαση µεταξύ του ∆ήµου, του πλειοδότη και του 
εγγυητή αυτού. (άρθρο 5 παρ.8. άρθρο 6 παρ.2 Π∆ 270/81 και άρθρο 72 Ν.3852/2010). 
 
Άρθρο 7ο  
Υποχρεώσεις πλειοδότη: 
Ο πλειοδότης έχει υποχρέωση µόλις λήξει η σύµβαση να παραδώσει το µίσθιο στην κατάσταση στην οποία 
το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται και είναι υποχρεωµένος για αποκατάσταση των ζηµιών, οι οποίες θα 
πιστοποιηθούν από την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ή σε αποζηµίωση των ζηµιών που 
προκάλεσε. 
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωµα για αποζηµίωση λόγω µη έγκρισης των πρακτικών της 
δηµοπρασίας από την Οικονοµική Επιτροπή. 
Ο πλειοδότης δεν έχει το δικαίωµα να παραχωρήσει την χρήση του µισθίου σε άλλο πρόσωπο είτε επί 
µέρους είτε όλο µε αντάλλαγµα ή χωρίς αντάλλαγµα. 
Έχει όµως το δικαίωµα να συστήσει εταιρεία µε άλλα πρόσωπα οπότε τα µισθωτικά του δικαιώµατα 
µεταβιβάζονται στην εταιρεία αυτή ανεξάρτητα από την ολική µορφή της αρκεί να συµµετέχει σ΄ αυτήν ο 
µισθωτής. Στην περίπτωση αυτή ο µισθωτής παύει πια να είναι µισθωτής από την έγγραφη γνωστοποίηση 
της σύστασης της εταιρείας στον εκµισθωτή ∆ήµο Εορδαίας, αλλά εξακολουθεί να είναι υπεύθυνος και 
ατοµικά για όλες τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την µίσθωση αυτή παράλληλα µε το νοµικό  
πρόσωπο της εταιρείας που θα συσταθεί. 
 
Άρθρο 8ο  
∆ικαίωµα αποζηµίωσης: 
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα προς αποζηµίωση από τη µη έγκριση των πρακτικών της 
δηµοπρασίας από το αρµόδιο όργανο της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρµοδιότητα.  
 
Άρθρο 9ο  
Επιβαρύνσεις πλειοδότη: 
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. 
 
Άρθρο 10ο  
Σύµβαση: 
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται µε 
αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του 
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 11ο  
∆ιάρκεια της µίσθωσης: 
Η διάρκεια της µίσθωσης θα ισχύει για το διάστηµα από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης µεταξύ του 
∆ήµου και του µισθωτού για έξι (6) χρόνια. 
 
Άρθρο 12ο  
Καταβολή µισθώµατος: 
Το µηνιαίο µίσθωµα που θα επιτευχθεί θα καταβάλλεται µέχρι και την τελευταία ηµέρα κάθε µήνα. Σε 
περίπτωση καθυστέρησης καταβολής οποιασδήποτε δόσης πέρα από ένα (1) µήνα, ο ∆ήµος θα έχει το 
δικαίωµα να κηρύξει τον µισθωτή έκπτωτο µε απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου και να ενεργήσει σε βάρος 
αυτού και του εγγυητή του αναπλειστηριασµό. 
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Άρθρο 13ο 

Επιπλέον δικαιώµατα και υποχρεώσεις:  
Ο µισθωτής που θα αναδειχθεί αποδέχεται ρητά ότι το µίσθιο είναι της απολύτου αρεσκείας του και 
κατάλληλο για τον σκοπό που το µισθώνει.  Επιπλέον έχει την υποχρέωση να διατηρεί την κατοχή του 
µισθίου, τας υπέρ αυτού δουλείας, τα όρια αυτού και γενικά σε καλή κατάσταση το µίσθιο, προστατεύοντας 
αυτό από κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται µε αποζηµίωση. 
 
Άρθρο 14ο  
Συνέχιση µίσθωσης  
Σε περίπτωση θανάτου του πλειοδότη, η εκµίσθωση συνεχίζεται από τον/την σύζυγο και τα τέκνα 
αυτού/αυτής, οι οποίοι και υποχρεούνται από κοινού στη σχέση που προκύπτει από την υπογραφή της 
σύµβασης. Τα ανωτέρω πρόσωπα 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 σχέση που προκύπτει από την υπογραφή των συµβάσεων.  
 
Άρθρο 15ο  
Αναµίσθωση – Υπεκµίθωση  
Σιωπηρή αναµίσθωση, ως και υπεκµίσθωση των παρόντων απαγορεύεται απολύτως. 
 
Άρθρο16ο  
Ευθύνη ∆ήµου  
Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται έναντι του πλειοδότη, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή µείωση του τιµήµατος για 
οποιονδήποτε λόγο και αιτία (π.χ λόγω καιρικών συνθηκών κ.λ.π) ή και λύση των συµβάσεων άνευ 
αποχρώντος λόγου.  
 
Άρθρο 17ο  
Λύση της σύµβασης  
Α) Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της σύµβασης µίσθωσης, οι οποίοι στο σύνολό τους, 
θεωρούνται ουσιώδεις (όπως ο πλειοδότης βαρύνει το δηµοτικό και δηµόσιο συµφέρον) καθώς και για κάθε 
καθυστέρηση καταβολής του τιµήµατος, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα να 
θεωρήσει τις συµβάσεις λυµένες και να κάνει έξωση στον πλειοδότη, 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 18ο  
∆ηµοσίευση ∆ιακήρυξης  
Η διακήρυξη θα δηµοσιευθεί µε φροντίδα του ∆ηµάρχου, τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες πριν από τη 
διενέργεια της δηµοπρασίας, µε τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού 
καταστήµατος του ∆ήµου Εορδαίας.  
Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Εορδαίας www.ptolemaida.gr. 
 
Άρθρο 19ο  
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Π.∆ 270/81. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 277/2020. 

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

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
  ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

1. Ζαφειρουλα Σεβαστου 
2. Κυριάκος Αντωνιαδης 
3. ∆ηµήτριος Καρακασίδης 
4. Αθηνά Τερζοπουλου 
5. Στέφανος Μπιγγας 
6. ∆ηµήτριος Σπόντης 
7. Ευσταθιος Κοκκινιδης 
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