
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αριθµ. απόφ. 188/2020 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  16ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 20-8-2020 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από την 
αρ. πρωτ. 16518/14-8-2020 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, 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 των υγειονοµικών διατάξεων και ειδικότερα του αρ 12 της ΚΥΑ 30612/16-5-2020 (ΦΕΚ 1869 τ.Β’) 
και του αρ 14 της ΚΥΑ 32009/23-5-2020  (ΦΕΚ 1988 τ.Β’) καθώς και της υπ’αριθµ. εγκ. 163 /33282/29-5-2020 
του ΥΠΕΣ, για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Καθορισµός των όρων φανερής – µειοδοτικής – προφορικής  δηµοπρασίας  µίσθωσης ακινήτου για την 
στέγαση των υπηρεσιών Κοινωνικής Προστασίας και του Κέντρου Κοινότητας  του ∆ήµου Εορδαίας. 
………………………………………….…………………………………………………………………………………… 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρούλα Σεβαστού 
3. ∆ηµήτριος Καρακασίδης 

2. Αναστάσιος Παπαχρήστου 
3. Κυριάκος Αντωνιαδης 

4. Στέφανος Μπιγγας  
5. Κων/νος Μιχος  
6. Ευστάθιος Κοκκινίδης   
……………………………………………………………………………………….……………….………….………… 
Το τακτικό µέλος κος ∆ηµ. Σπόντης δήλωσε κώλυµα και στη θέση του κλήθηκε ο αντικαταστάτης του κος 
Αναστάσιος Παπαχρήστου, επίσης σε αντικατάσταση της κας Αθ Τερζοπούλου η οποία δήλωσε κώλυµα 
κλήθηκε ο κος Κων. Μίχος. 
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 την υπ’ 
αριθµ. 16313/12-8-2020 εισήγηση της Αντιδηµάρχου Παιδείας & Κοιν. Μέριµνας , στην οποία αναφέρονται τα 
εξής:     
«Σας κάνουµε γνωστό ότι µε την 64/2020 Α∆Σ αποφασίστηκε η µίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης 
των υπηρεσιών της ∆/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Κέντρου Κοινότητας ∆ήµου Εορδαίας, ως εκ τούτου 
σας υποβάλλουµε σχέδιο της διακήρυξης των όρων της φανερής -προφορικής - µειοδοτικής δηµοπρασίας, 
όπως αυτό συντάθηκε κατ' εφαρµογή των διατάξεων του Π.∆ 270/1981. Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί  από 
τις επιτροπές όπως αυτές ορίσθηκαν µε τις υπ’αριθµ 232/2019 & την υπ’αριθµ 79/2020/2020 αποφάσεις του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου  µε τις οποίες ορίστηκαν τα µέλη της Επιτροπής εκποίησης, εκµίσθωσης, µίσθωσης 
ακινήτων-κινητών & τις υπ’αριθµ 235/2019 Α∆Σ & την υπ’αριθµ. 80/2020 Α∆Σ καθώς  και τις 
υπ’αριθµ.617/22479/4-11-2019 & 72/3291/2020 Αποφάσεις ∆ηµάρχου µε τις οποίες ορίζεται η Επιτροπή 
εκτίµησης- εκποίησης ακίνητου.                   
Ως εκ τούτου σας υποβάλλουµε το σχέδιο της διακήρυξης και παρακαλούµε για την λήψη σχετικής απόφασης 
κατ' εφαρµογή του αρ 3 του ν 46323/2019.» 
Επίσης διευκρινίζουµε ότι η δηµοπρασία θα διενεργηθεί σε δυο φάσεις α) έλεγχος καταλληλότητας και 
εκτίµησης των προσφερόµενων ακινήτων από την Επιτροπή όπως αυτή έχει οριστεί από τις 
προαναφερόµενες αποφάσεις, σύνταξη σχετικού πρακτικού εκτίµησης & β)  στη συνέχεια ο ∆ήµαρχος ορίζει 
ηµέρα και ώρα διεξαγωγής της δηµοπρασίας, καλώντας µε αποδεικτικό επίδοσης, να λάβουν µέρος σε αυτήν 
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µόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης ( αρ 5 παρ 4 
Π.∆.270/81). Κατά τη διενέργεια της δηµοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο µετά τη λήξη της 
δηµοπρασίας υπογράφεται από τον µειοδότη και τον εγγυητή.(αρ. 5 παρ. 6 και 7 Π.∆.270/81), η δηµοπρασία 
διενεργείται από την Επιτροπή που έχει οριστεί αρµοδίως. 
Από την Οικονοµική Υπηρεσία εκδόθηκαν οι 828/15660/2020 & 827/15657/2020 αποφάσεις για την ανάληψη 
υποχρέωσης και την δέσµευση πίστωσης για την αντιµετώπιση της συγκεκριµένης δαπάνης. 
 Στ. Μπίγγας: Έχουµε ζητήσει την καταγραφή των ακινήτων του ∆ήµου , προκειµένου να δούµε εάν υπάρχουν 
κατάλληλα , αλλά δεν έχουµε λάβει απάντηση. 
Ζαφ. Σεβαστού: ∆εν υπάρχουν ακίνητα που να πληρούν τις προϋποθέσεις λειτουργίας αυτών των 
υπηρεσιών. 
Στ. Μπίγγας : Θα πρέπει να υπάρχει η πρόβλεψη της προσβασιµότητας των ΑµΕΑ τόσο στο εσωτερικό όσο 
και στο εξωτερικό του κτιρίου ( παρκιγκ) καθώς και WC  
Κων. Μίχος: Τυχόν παρεµβάσεις που θα απαιτηθούν στο κτίριο να επιβαρύνουν τους ιδιοκτήτες 
Στ. Μπίγγας: Να εξαντληθούν όλα τα περιθώρια στην εξεύρεση δηµοτικού ακινήτου. 
Ευσ. Κοκκινίδης: Να γίνει στόχος του ∆ήµου να δηµιουργηθούν χώροι για την µόνιµη στέγαση των 
υπηρεσιών.  
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
 

Αριθµ. απόφ. 188/2020 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε 
 
1. την παρ.1 του άρθρου 72 του ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19  
2. τις διατάξεις του ν 3463/2006 όπως τροπ/καν και ισχύουν 
3. τις διατάξεις του Π.∆. 270/1981 
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 235/2019 Α∆Σ & 80/2020 Α∆Σ και τις υπ’αριθµ.617/22479/4-11-2019 & 72/3291/2020 Αποφάσεις 
∆ηµάρχου µε τις οποίες ορίζεται η Επιτροπή εκτίµησης- εκποίησης ακίνητου 
6. τις υπ’αριθµ 828/15660/2020 & 827/15657/2020 ΑΑΥ 
7. την υπ’αριθµ. 64/2020 Α∆Σ 
8. την υπ’ αριθµ. 16313/12-8-2020 εισήγηση της Αντιδηµάρχου Παιδείας & Κοιν. Μέριµνας 
 
    

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  
 

Καθορίζει τους όρους της δηµοπρασίας µίσθωσης ακινήτου για την στέγαση των υπηρεσιών Κοινωνικής 
Προστασίας και του Κέντρου Κοινότητας  του ∆ήµου Εορδαίας,  ως εξής: 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 

 Έχοντας υπ' όψη: 

1. Τις διατάξεις του Π.∆. 270/1981 (ΦΕΚ 77/30.3.1981 Τ.Α') περί καθορισµού των οργάνων, της 
διαδικασίας και των όρων διενέργειας δηµοπρασιών δι' εκποίησιν ή εκµίσθωσιν πραγµάτων των δήµων και 
κοινοτήτων, 
2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (∆ΚΚ), 
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) όπως τροπ/καν και ισχύουν, 
4. Τις διατάξεις του περί µισθωτικής σχέσης του Ν 3130/2003 
5. Την υπ’αριθµ 232/2019 & την υπ’αριθµ 79/2020/2020 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  µε τις οποίες 
ορίστηκαν τα µέλη της Επιτροπής εκποίησης, εκµίσθωσης, µίσθωσης ακινήτων-κινητών, την υπ’αριθµ 
235/2019 Α∆Σ & την υπ’αριθµ. 80/2020 Α∆Σ και τις υπ’αριθµ.617/22479/4-11-2019 & 72/3291/2020 
Αποφάσεις ∆ηµάρχου µε τις οποίες ορίζεται η Επιτροπή εκτίµησης- εκποίησης ακίνητου . 
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6. Την υπ'αριθµ 64/2020 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Εορδαίας περί έγκρισης διενέργειας 
δηµοπρασίας για τη µίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών Κοινωνικής Προστασίας και του 
Κέντρου Κοινότητας  του ∆ήµου Εορδαίας 
7. Την υπ' αρθµ …… απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Εορδαίας περί καθορισµού των όρων της 
δηµοπρασίας 
8. τις υπ’αριθµ 828/15660/2020 & 827/15657/2020 ΑΑΥ  

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 δηµοπρασία µειοδοτική, φανερή και προφορική για τη µίσθωση ακινήτου από το ∆ήµο Εορδαίας, για την 
στέγαση των υπηρεσιών Κοινωνικής προστασίας και του Κέντρου Κοινότητας του ∆ήµου Εορδαίας και καλεί 
τους ενδιαφερόµενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από τη δηµοσίευση της 
διακήρυξης. 

 Άρθρο 1ο :Περιγραφή του µισθίου 

 Το προσφερόµενο ακίνητο, θα πρέπει: 

           1. να βρίσκεται εντος των ορίων της πόλης της Πτολεµαιδας 

           2. Το προσφερόµενο ακίνητο πρέπει να είναι ισόγειο µε εµβαδόν 200 - 220 τ.µ. µε δυνατότητα να 
χωριστεί σε δύο διακριτούς χώρους επιφάνειας 100 - 110 τ.µ. ο καθένας, διαθέτοντας νόµιµη άδεια ως προς 
αυτό, µε διακριτές εισόδους. Στον ίδιο χώρο πρέπει να υπάρχει υπόγειος βοηθητικός χώρος µε εξωτερική 
πρόσβαση στο ίδιο κτίριο . 

           3.1  Καταλληλότητα Χρήσης ακινήτου : 

 α) Το ακίνητο πρέπει να είναι σύµφωνο µε τις ισχύουσες πολεοδοµικές & υγειονοµικές διατάξεις, και σε 
περίπτωση ανάγκης για  αλλαγή χρήσης αυτήν  δεσµεύεται να την πραγµατοποιήσει ο ιδιοκτήτης µε δικές του 
δαπάνες. 

β) Το ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις υποδοµές προσβασιµότητας ΑµεΑ σύµφωνα µε το Ν 4067/12, σε 
αντίθετη περίπτωση ο εκµισθωτής είναι υποχρεωµένος να παραδώσει το µίσθιο, αφού ολοκληρώσει τις 
ανάλογες εργασίες. 

γ)  Τα δοµικά υλικά κατασκευής του ακινήτου πρέπει να µην περιέχουν επιβλαβή για την υγεία στοιχεία π.χ. 
αµίαντο. 

δ) Επάρκεια εργασιακού χώρου για υπαλληλικό προσωπικό σε κάθε διακριτό χώρο έως και οκτώ (8) ατόµων. 

           3.2 Θέρµανση - ύδρευση - αποχέτευση κ.τ.λ.: 

 Ο κάθε διακριτός χώρος, πρέπει να έχει ανεξάρτητη θέρµανση και δυνατότητα εγκατάστασης φορητών 
κλιµατιστικών  ανα αυτοτελή χώρο ή να είναι πλήρως κλιµατιζόµενο.  Επίσης, πρέπει να πληροί όλες τις 
προϋποθέσεις καταλληλότητας, (επαρκούς φωτισµού, µέσων σκιάσεως ,ύδρευσης, αποχέτευσης, κ.τ.λ.) 
,απαιτητή η σύµβαση µε τριφασικό ρεύµα Τύπου 1.   

 Άρθρο 2ο: Συµµόρφωση του συµµετέχοντα στο διαγωνισµό στις υποδείξεις της Επιτροπής 
καταλληλότητας: 

 1. Ο προσφέρων το ακίνητο θα πρέπει να συµµορφωθεί µε τις τυχόν υποδείξεις της αρµόδιας Επιτροπής 
εκτίµησης- εκποίησης ακίνητου ,η οποία θα πραγµατοποιήσει αυτοψία του προσφερόµενου ακινήτου µε 
βάση ισχύουσες διατάξεις . 

2. Κατά την τελική κρίση καταλληλότητας των προσφεροµένων ακινήτων, θα ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα: 

1. Η ειδικότερη θέση του ακινήτου  

2. Η στατική επάρκεια του κτιρίου 

3. Ο προσανατολισµός του 

4. Η τήρηση των διατάξεων για την Πυροπροστασία 
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5. Η γενική κατάστασή του 

6. Η ύπαρξη ελεύθερου χώρου στάθµευσης 

 Άρθρο 3ο :Τρόπος διενέργειας της δηµοπρασίας 

 Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί δηµόσια µε µειοδοτικό φανερό και προφορικό διαγωνισµό σε δύο φάσεις ως 
εξής : 

 Α’ ΦΑΣΗ. ∆ιακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να εκδηλώσουν το 
ενδιαφέρον τους σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από τη δηµοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, 
καταθέτοντας την προσφορά τους έως τις ……… ηµέρα …….. και ώρα 14.00 µ.µ (λήξη επίδοσης 
προσφορών). Τα δικαιολογητικά συµµετοχής των ενδιαφεροµένων κατατίθεται σε σφραγισµένο φάκελο ο 
οποίος συνοδεύεται από αίτηση συµµετοχής στη δηµοπρασία ( εκτός φακέλου ) στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου 
Εορδαίας , υπόψη της γραµµατείας Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Εορδαίας ,προκειµένου να λάβει  αριθµό 
πρωτοκόλλου .  Στη συνέχεια η γραµµατεία Οικονοµικής Επιτροπής  τις αποστέλλει στην Επιτροπή 
εκτίµησης- εκποίησης ακίνητου, η οποία µε επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των 
προσφεροµένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η 
επιτροπή  συντάσσει την σχετική έκθεση καταλληλότητας , εντός δέκα (10) ηµερών από της λήψεως των 
σφραγισµένων φακέλων µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής. Οι λόγοι αποκλεισµού ενός ακινήτου 
αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης, µαζί µε τις προσφορές ενδιαφέροντος, 
αποστέλλονται στη γραµµατεία Οικονοµικής Επιτροπής , η οποία την κοινοποιεί  σε κάθε έναν που εκδήλωσε 
ενδιαφέρον.  

Επίσης η εκτίµηση της αξίας του ακινήτου γίνεται από την επιτροπή του αρ 7 του Π.∆. 270/81  , ώστε να 
καθορισθεί η ανώτερη προσφορά του µισθώµατος. 

Β’ ΦΑΣΗ. ∆ιενέργεια δηµοπρασίας. Στη συνέχεια ο ∆ήµαρχος ορίζει ηµέρα και ώρα διεξαγωγής της 
δηµοπρασίας, καλώντας µε αποδεικτικό επίδοσης, να λάβουν µέρος σε αυτήν µόνο εκείνοι των οποίων τα 
ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης ( αρ 5 παρ 4 Π.∆.270/81). Κατά τη 
διενέργεια της δηµοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο µετά τη λήξη της δηµοπρασίας υπογράφεται 
από τον µειοδότη και τον εγγυητή.(αρ. 5 παρ. 6 και 7 Π.∆.270/81). 

 Άρθρο 4ο :∆ικαιολογητικά συµµετοχής Α’ΦΑΣΗΣ 
Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να προσκοµίσουν , επί ποινή αποκλεισµού, κατά την πρώτη φάση της 
δηµοπρασίας την αίτηση συµµετοχής πρωτοκολληµένη (εκτός φακέλου ) . Σε περίπτωση που υπάρχουν 
συνιδιοκτήτες θα πρέπει να υποβληθεί ένας φάκελος προσφοράς,  από κοινού, περιέχοντας όλα τα 
νοµιµοποιητικά έγγραφα των ιδιοκτητών και των ακινήτων που προσφέρουν . Η αίτηση θα συνοδεύεται µε το 
κυρίως φάκελο σφραγισµένο ο οποίος θα περιέχει : 

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86(ΦΕΚ 757) µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής ότι έλαβε γνώση των 
όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως. 

2. ∆ηµοτική ενηµερότητα, του συµµετέχοντα και του εγγυητή του, από τον ∆ήµο Εορδαίας περί µη οφειλής 
που να ισχύει κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. 

3. Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα που να ισχύουν κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. 

4. Πιστοποιητικά - βεβαιώσεις από το οικείο Υποθηκοφυλακείο και Κτηµατολογικό Γραφείο από τα οποία να 
προκύπτει ότι δεν έχουν υποβληθεί κατασχέσεις στο ακίνητο που προσφέρεται για µίσθωση. Σε περίπτωση 
που η έκδοση τέτοιων πιστοποιητικών είναι χρονοβόρα, o ενδιαφερόµενος υποχρεούται να προσκοµίσει 
αρχικά µε την υποβολή της αίτησης συµµετοχής αντίγραφα των αιτήσεων που υπέβαλε για την έκδοσή τους 
και υπεύθυνη δήλωση µε την οποία να δηλώνει ότι δεν υπάρχουν κατασχέσεις. Εφόσον κριθεί το ακίνητο 
κατάλληλο και πριν την κατακύρωση του αποτελέσµατος του µειοδοτικού διαγωνισµού θα πρέπει να 
προσκοµιστούν τα ανωτέρω Πιστοποιητικά. 

5. ∆ικαιολογητικά τεχνικής προσφοράς  : 
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α) Τεχνική Έκθεση στην οποία θα περιλαµβάνονται λεπτοµερώς, η επιφάνεια, η θέση και τα λοιπά 
χαρακτηριστικά του ακινήτου που προσφέρουν, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του εκµισθωτή (ιδιοκτήτη) του 
ακινήτου. 

β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 757) µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να 
δηλώνεται από τον προσφέροντα ότι το ακίνητο δεν έχει υποστεί βλάβες από σεισµό ή πυρκαγιά. 

γ) Αντίγραφα τίτλων κυριότητας του ακινήτου, ή αν δεν υπάρχει, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 
757) µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής ότι δεν έχει νόµιµο τίτλο κτήσης κυριότητας και θα αναφέρει 
περί του τρόπου κτήσης της κυριότητας του προσκοµίζοντας παράλληλά αντίγραφο του Ε9. 

δ) Αντίγραφο οικοδοµικής άδειας του ακινήτου σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία επικυρωµένο από την 
αρµόδια Πολεοδοµική αρχή, και σε περίπτωση µη ύπαρξης αυτού, βεβαίωση αρµόδιας αρχής (πολεοδοµίας) 
για την νοµιµότητα κατασκευής του κτιρίου επίσης µελέτη πολιτικού µηχανικού για τη στατική επάρκεια αυτού 
και τα ωφέληµα φορτία που µπορεί να αναλάβει. 

ε) Κάτοψη του ακινήτου. 

στ) Εγκεκριµένο πιστοποιητικό πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 
1599/86 (ΦΕΚ 757) µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής ότι σε περίπτωση κατακύρωσης του 
διαγωνισµού στο όνοµα του θα λάβει τα απαιτούµενα µέτρα πυρασφάλειας και ασφάλειας. 

ζ) Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν 3661/2008 και της ΠΟΛ 
1018/13-01-2012 Υπουργείου Οικονοµικών   

7. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν 1599/86 µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής , στην οποία θα δηλώνεται ότι ο 
ιδιοκτήτης αναλαµβάνει σε περίπτωση κατακύρωσης της δηµοπρασίας σε αυτόν και έγκρισης του 
αποτελέσµατος αυτής από τους αρµόδιους φορείς: α) να εκτελέσει µε δικές του δαπάνες τις όποιες 
διαρρυθµίσεις και εργασίες απαιτούνται για τη λειτουργία του ακινήτου καθώς και β) να εκδώσει µε δική του 
δαπάνη την τυχόν απαιτούµενη οικοδοµική άδεια. 

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει : 

α) να µην έχει ξυσίµατα, σβησίµατα, υποσηµειώσεις ή υστερόγραφο, µεσόστιχα, παρεµβολές, κενά, 
συγκοπές και συντµήσεις που µπορούν να θέσουν σε αµφιβολία όρους τιµές ή την ταυτότητα των 
εκµισθωτών. 

β) να αναγράφουν τα ακριβή στοιχεία του εκµισθωτή. 

γ) να είναι σαφή και πλήρη. 

Τρόπος σύνταξης και επίδοσης προσφορών. 

Οι  φάκελοι ( συνοδευµένοι από αίτηση συµµετοχής στη δηµοπρασία η οποία θα βρίσκεται εκτός φακέλου) 
θα παραδοθούν στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου Εορδαίας υπόψη της γραµµατείας Οικονοµικής Επιτροπής του 
∆ήµου Εορδαίας, σφραγισµένοι , οι οποίοι   θα γράφουν την επωνυµία του διαγωνιζοµένου ή το 
ονοµατεπώνυµο του, τα στοιχεία της διακήρυξης (τίτλος, αριθµός πρωτοκόλλου). 

 Άρθρο 5ο Τρόπος διενέργειας Β’ Φάσης του διαγωνισµού 

Οι ενδιαφερόµενοι, των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά την διαδικασία της Α΄ φάσης του 
διαγωνισµού, από την  Επιτροπή εκτίµησης- εκποίησης ακίνητου, θα κληθούν εγγράφως να προσέλθουν για 
την συµµετοχή τους στην Β’ΦΑΣΗ του διαγωνισµού, σύµφωνα µε το αρ 3 της παρούσης, για την οικονοµική 
προσφορά τους ενώπιον της Επιτροπής εκποίησης , εκµίσθωσης , µίσθωσης Ακινήτων – Κινητών , όπως 
αυτή συγκροτήθηκε µε τις υπ’αριθµ. 232/2019 & 72/2020 Α∆Σ.  Σε αυτούς που θα αποσταλούν προσκλήσεις 
θα πρέπει να παραβρεθούν αυτοπροσώπως, ή εφόσον πρόκειται για εταιρεία, προκειµένου µεν για 
προσωπικές εταιρείες ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτών, για δε κεφαλαιουχικές εξουσιοδοτηµένο άτοµο µε 
απόφαση του ∆.Σ. της Εταιρείας.  

Οι συµµετέχοντες θα δηλώνουν ενώπιον της Επιτροπής εκποίησης , εκµίσθωσης , µίσθωσης Ακινήτων – 
Κινητών , όπως αυτή συγκροτήθηκε µε τις υπ’αριθµ. 232/2019 & 72/2020 Α∆Σ, την οικονοµική προσφορά 
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προφορικά κατ΄ αλφαβητική σειρά εκφωνήσεως και πάσα προσφορά είναι δεσµευτική για τον εκάστοτε 
µειοδότη και η δέσµευση αυτή µεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόµενους και επιβαρύνει 
οριστικά τον τελευταίο µειοδότη. Οι προσφορές των µειοδοτών αναγράφονται στο Πρακτικό του διαγωνισµού, 
κατά σειρά της ως άνω εκφωνήσεως, µε το ονοµατεπώνυµό τους.  

 Το πρακτικό της ανωτέρω επιτροπής συνυπογράφεται από τα µέλη της καθώς και από τον τελευταίο 
µειοδότη και τον εγγυητή αυτού. 

5.1 Κατακύρωση 

Το πρακτικό της δηµοπρασίας κατακυρώνεται από την Οικονοµική Επιτροπή , λαµβάνοντας υπόψη το 
πρακτικό καταλληλότητας , της εκτιµητικής έκθεσης και του πρακτικού δηµοπρασίας  και αποφασίζει αν το 
προσφερόµενο µίσθωµα είναι συµφέρον ή όχι. Η απόφαση της Ο.Ε θα κοινοποιηθεί σε όλους τους 
συµµετέχοντες της Β’ Φάσης. 

Άρθρο 6ο : ∆ιάρκεια Μίσθωσης. 

Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται σε τρία (3) έτη αρχοµένης από την ηµέρα εγκατάστασης των υπηρεσιών 
Κοινωνικής προστασίας και του Κέντρου Κοινότητας του ∆ήµου Εορδαίας στο ακίνητο  και παρατείνεται, µε 
συναίνεση του εκµισθωτή, µία ή και περισσότερες φορές, ανά τριετία και για χρονικό διάστηµα µέχρι τη 
συµπλήρωση δωδεκαετίας από το χρόνο έναρξης της αρχικής µίσθωσης. (παρ. 1α  άρθρου 3 του Ν. 3613/07) 

 Άρθρο 7ο : Τίµηµα µισθώµατος. 

Επίσης η εκτίµηση της αξίας του ακινήτου γίνεται από την επιτροπή του αρ 7 του Π.∆. 270/81  , ώστε να 
καθορισθεί η ανώτερη προσφορά του µισθώµατος. 

 Άρθρο 8ο : Προθεσµία καταβολής του Μισθώµατος . 

 Η πληρωµή του µισθώµατος  αρχίζει από την ηµεροµηνία εγκατάστασης της υπηρεσίας στο µίσθιο,  που 
αποδεικνύεται από το πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής από τον Προϊστάµενο των υπηρεσιών 
Κοινωνικής προστασίας και του Κέντρου Κοινότητας του ∆ήµου Εορδαίας .  

Κατατίθεται ανά τρίµηνο και στο τέλος της τριµηνίας , ( αρ 21 του Ν3130/2003), στο λογαριασµό της τράπεζας 
που θα υποδειχθεί από τον µειοδότη, µετά την αφαίρεση των νόµιµων κρατήσεων κατά τους κείµενους 
νόµους κρατήσεων και µετά την έκδοση σχετικού χρηµατικού εντάλµατος. Τυχόν τέλη χαρτοσήµου και ΟΓΑ 
βαρύνουν τον εκµισθωτή λόγω ατέλειας του ∆ήµου Εορδαίας. 

Το µίσθωµα θα παραµείνει σταθερό για την τριετία σύµφωνα µε τις διατάξεις παρ. 1β  άρθρου 3 του Ν. 
3613/07 . Σε περίπτωση παράτασης της σύµβασης  δύναται να αναπροσαρµοστεί µε σχετική απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Εορδαίας κατ’ εφαρµογή των διατάξεων που θα ισχύουν.  

Σε περίπτωση θανάτου του εκµισθωτή, αν ο κληρονόµος ή οι κληρονόµοι είναι άγνωστοι, η υπηρεσία δύναται 
να παρακαταθέσει το ποσό των οφειλοµένων µισθωµάτων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων. Σε 
περίπτωση που ήδη έχει διορισθεί κηδεµόνας σχολάζουσας κληρονοµίας η καταβολή γίνεται σ' αυτόν. Κατά 
την αυτή περίπτωση είναι δυνατή η παρακράτηση από το µίσθωµα του ποσού των κοινοχρήστων δαπανών 
και η απόδοσή του στον διαχειριστή. (ΓνΝΣΚ 150/2013) 

 Άρθρο 9ο : Εγγυητής 

 Ο τελευταίος µειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά 
της δηµοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος µε τον µειοδότη για την 
εκπλήρωση των όρων της διακήρυξης. 

 Άρθρο 10ο : ∆ικαίωµα αποζηµίωσης 

 Ο τελευταίος µειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα προς αποζηµίωση από τη µη έγκριση των πρακτικών της 
δηµοπρασίας από το αρµόδιο όργανο του δήµου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρµοδιότητα, 
όπως και στις περιπτώσεις που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 12 της παρούσης. 

 Άρθρο 11ο : Σύµβαση 
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 Ο τελευταίος µειοδότης 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 την σύνταξη και υπογραφή της 
σύµβασης. Ενεργείται δε αναπλειστηριασµός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το 
µεγαλύτερο τυχόν οικονοµικό αποτέλεσµα της δηµοπρασίας από αυτό της προηγούµενης. Μετά το πέρας της 
παραπάνω προθεσµίας των δέκα ηµερών, σε περίπτωση µη προσέλευσης του τελευταίου µειοδότη µετά του 
εγγυητή του, η σύµβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά. 

Η σύµβαση συντάσσεται σε τρία (3) πρωτότυπα εκ των οποίων παραλαµβάνουν από ένα ο κάθε 
συµβαλλόµενος και ένα η αρµόδια ∆.Ο.Υ. 
Ο ∆ήµος, ως µισθωτής, µπορεί να προβεί κατά τη διάρκεια της µίσθωσης, χωρίς καµιά αποζηµίωση στον 
εκµισθωτή, σε µονοµερή λύση της σύµβασης, εάν: 
(α), Μεταφερθούν οι Υπηρεσίες Κοινωνικής προστασίας και του Κέντρου Κοινότητας του ∆ήµου Εορδαίας σε 
ιδιόκτητο ακίνητο, 
(β) Προσφερθεί σε αυτή, από τρίτο, η δωρεάν χρήση κατάλληλου ακινήτου για τον υπόλοιπο χρόνο της 
µίσθωσης, 
 (γ) Ο εκµισθωτής αρνηθεί ή δεν πραγµατοποιήσει τις εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 13 της 
παρούσας. 
Για τη λύση της σύµβασης σύµφωνα µε τα παραπάνω, εκδίδεται από το ∆ήµαρχο απόφαση πρόωρης λύσης 
της µίσθωσης, ύστερα από γνωµοδότηση της Οικονοµικής Επιτροπής, η οποία συντάσσεται µε βάσει το 
σχετικό έγγραφο αίτηµα . 
Η απόφαση πρόωρης λύσης της µίσθωσης κοινοποιείται στον εκµισθωτή του ακινήτου και επιφέρει τα 
αποτελέσµατά της τριάντα (30) ηµέρες τουλάχιστον µετά την κοινοποίηση της. Από την ηµεροµηνία αυτή 
παύει κάθε υποχρέωση του ∆ήµου για καταβολή µισθωµάτων. 
Άρθρο 12ο : Υποχρεώσεις εκµισθωτή (ιδιοκτήτη) 

 Ο εκµισθωτής (ιδιοκτήτης) οφείλει να έχει ασφαλισµένο το οίκηµα (µίσθιο) κατά του πυρός, διαφορετικά ο 
∆ήµος, απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση, για τυχόν ζηµιές, που µπορεί να προκληθούν στο µίσθιο, από 
εκδήλωση πυρκαγιάς.  

Ο εκµισθωτής (ιδιοκτήτης) υποχρεούται να ενεργήσει όλες τις δαπάνες που αφορούν τις εργασίες 
εγκατάστασης και σύνδεσης µε τα δίκτυα Ο.Τ.Ε., ∆.Ε.Η., ∆ΕΤΗΠ, Ύδρευσης, Αποχέτευσης, τοποθέτησης 
πυρασφάλειας, ασφάλειας, καλύπτοντας τους όρους υγιεινής, και να παραδώσει το µίσθιο έτοιµο και 
κατάλληλο για χρήση καθώς και την απαιτούµενη αλλαγή χρήσης σε χώρος λειτουργιάς υπηρεσιών. Τυχόν 
επισκευές στο ακίνητο καθώς και επιδιορθώσεις φθορών που προέρχονται από την συνηθισµένη χρήση του 
ακινήτου βαρύνουν τον ιδιόκτητη. Ο τελευταίος µειοδότης υποχρεούται  να παραδώσει το µίσθιο για χρήση 
στο ∆ήµο Εορδαίας κατάλληλο και σύµφωνα προς : 

1. τους όρους διακήρυξης, του Πρακτικού Καταλληλότητας που συντάσσει η αρµόδια Επιτροπή εκτίµησης- 
εκποίησης ακίνητου, 

2. της κατακυρωτικής πράξης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου καθώς  & 

3. του µισθωτηρίου συµβολαίου µε τους διαλαµβανόµενους όρους. 

 Οι τυχόν εργασίες που θα γίνουν στο προσφερόµενο ακίνητο από τον ιδιοκτήτη, µε υποδείξεις της αρµόδιας 
επιτροπής εκτίµησης ακινήτου θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 
Ο ιδιοκτήτης του προσφερόµενου ακινήτου θα εφαρµόσει τυχόν υποδείξεις της αρµόδιας Επιτροπής, µετά 
από πραγµατοποίηση αυτοψίας της στον υπόψη χώρο , µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις. Η σύµβαση περί 
µίσθωσης ολοκληρώνεται µε την υπογραφή σχετικού µισθωτηρίου συµβολαίου και την παράδοση από τον 
εκµισθωτή του µισθίου έτοιµο προς χρήση. Η µε πρωτόκολλο παραλαβή του ακινήτου  από τον Προϊστάµενο 
δεν απαλλάσσει τον εκµισθωτή της ευθύνης για ελλείψεις ή για πάσης φύσεως ελαττώµατα του µισθίου. Σε 
περίπτωση που ο εκµισθωτής αρνηθεί ή δεν πραγµατοποιήσει τις παραπάνω εργασίες, ο ∆ήµος έχει το 
δικαίωµα να προβεί: (α) Σε διακοπή της καταβολής των µισθωµάτων µέχρι την εκτέλεση των εργασιών από 
τον εκµισθωτή, (β) Σε µονοµερή λύση της σύµβασης και την µίσθωση άλλου ακινήτου, σε βάρος του 
εκµισθωτή, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα, (γ) Σε εκτέλεση όλων των απαιτούµενων εργασιών επισκευής του 
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ακινήτου, σε βάρος του εκµισθωτή, παρακρατώντας τη σχετική δαπάνη από τα µισθώµατα του ακινήτου, 
όπως αυτή η δαπάνη θα προκύπτει από σχετική τεχνική έκθεση - βεβαίωση τεχνικής υπηρεσίας του ∆ήµου. 
Σε περίπτωση µη παράδοσης του µισθίου εντός της συµφωνηθείσης προθεσµίας και σύµφωνα µε τους όρους 
της σχετικής Έκθεσης Καταλληλότητας ο ∆ήµος Εορδαίας δε προβαίνει σε  µίσθωση και διενεργείται νέα 
δηµοπρασία ή µε απευθείας ανάθεση και σε βάρος του εκµισθωτή, µε την έννοια ότι ο εκµισθωτής είναι 
υποχρεωµένος, εξαιτίας της υπαιτιότητάς του στη µη έγκαιρη και κατάλληλη παράδοση του µισθίου, να 
αποζηµιώσει τον ∆ήµο Εορδαίας για την οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την επίτευξη κατά τη 
διενέργεια της δηµοπρασίας µισθώµατος µεγαλύτερου εκείνου που είχε προσφερθεί στην πρώτη 
δηµοπρασία, καθώς και για κάθε θετική ζηµία ή διαφυγόν κέρδος. Τα παραπάνω θα ισχύσουν και σε 
περίπτωση άρνησης του εκµισθωτή. Επίσης, ο ∆ήµος Εορδαίας έχει το δικαίωµα να ζητήσει αποζηµίωση 
από τον εκµισθωτή για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζηµία έχει προκληθεί εξαιτίας της µη έγκαιρης 
παράδοσης, εάν δεν παραδώσει το ακίνητο από οποιαδήποτε αιτία.  

 Η παραλαβή του ακινήτου (µισθίου) από τον ∆ήµο καθώς και η παράδοση του στον εκµισθωτή µετά τη λήξη 
της σύµβασης, ενεργείται από τον ∆ιευθυντή της Κοινωνικής προστασίας και του Κέντρου Κοινότητας του 
∆ήµου Εορδαίας, αφού συνταχθεί πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής σε τέσσερα (4) πρωτότυπα. Ο 
εκµισθωτής καλείται εγγράφως, από τον ∆ιευθυντή της Κοινωνικής προστασίας και του Κέντρου Κοινότητας 
του ∆ήµου Εορδαίας, να παραστεί αυτοπροσώπως ή µε εξουσιοδοτηµένο άτοµο στην παραλαβή ή στην 
παράδοση του ακινήτου (µισθίου), αν αρνηθεί δε να προσέλθει, συντάσσεται Πρωτόκολλο από τον 
∆ιευθυντή  και κοινοποιείται σε αυτόν µε απόδειξη. Η µε Πρωτόκολλο παραλαβή του ακινήτου (µισθίου) από 
τον ∆ιευθυντή, δεν απαλλάσσει τον εκµισθωτή της ευθύνης για ελλείψεις ή για πάσης φύσεως ελαττώµατα 
του µισθίου. 

 Άρθρο 13ο : Αλλαγή κυριότητας µισθίου 

 Εάν το ακίνητο (µίσθιο) κατά τη διάρκεια της µίσθωσης περιέλθει µε οποιονδήποτε νόµιµο τρόπο στην 
κυριότητα, νοµή, επικαρπία, χρήση, κ.λ.π. άλλου προσώπου, η µίσθωση συνεχίζεται αναγκαστικά στο 
πρόσωπο του νέου ιδιοκτήτη, νοµέα, επικαρπωτή, χρήστη, κ.λ.π., θεωρούµενου αυτού εφεξής ως εκµισθωτή. 
Στον τελευταίο εκµισθωτή καταβάλλονται από το ∆ήµο τα µισθώµατα, χωρίς καµιά άλλη διατύπωση, από τότε 
που κοινοποιείται νόµιµα σε αυτόν ο οικείος νόµιµος τίτλος βάσει του οποίου κατέστη αυτός νοµέας, 
επικαρπωτής, χρήστης, κ.λ.π., νοµίµως µετεγγραµµένος, εφόσον αυτός χρήζει κατά νόµο µεταγραφής ή τα 
δικαιολογητικά σε περίπτωση µη ύπαρξης τίτλου κτήσης που αναγράφονται στο άρθρο 4, περ. 7, εδ. γ του 
παρόντος (τα ανωτέρω δικαιολογητικά\ υποβάλλονται από τον ενδιαφερόµενο στον Προϊστάµενο της 
αρµόδιας Υπηρεσίας, ο οποίος φροντίζει για τις παραπέρα νόµιµες ενέργειες). 

 Άρθρο 15ο : Υποχρεώσεις - δικαιώµατα  µισθωτή 

Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του µισθίου, τις υπέρ αυτού δουλειές, τα 
όρια αυτού και εν γένει το µίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, 
διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση. Ο ∆ήµος Εορδαίας δεν είναι υποχρεωµένος σε ουδεµία αποζηµίωση 
για τις βλάβες ή ζηµιές που έγιναν στο µίσθιο από κακή κατασκευή του ή από τυχαίο γεγονός ή από ανωτέρα 
βία ή τροµοκρατική ενέργεια. Ο ∆ήµος Εορδαίας υποχρεούται µε την λήξη της µίσθωσης, να παραδώσει το 
ακίνητο στην κατάσταση την οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση. 

 Άρθρο 15ο : Αναµίσθωση - Υπεκµίσθωση 

 Σιωπηρή αναµίσθωση, ως και υπεκµίσθωση του µισθίου από τον µισθωτή απαγορεύεται απολύτως. 

 Άρθρο 16 ο : Κρατήσεις µισθώµατος 

 Το µίσθωµα υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις: 

1.Χαρτόσηµο 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήµου 20%. Σε περίπτωση που ο εκµισθωτής προσκοµίσει 
βεβαίωση της ∆.Ο.Υ. ότι περιέλαβε στη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος το µίσθωµα, δε γίνεται κράτηση 
χαρτοσήµου και ΟΓΑ επί του χαρτοσήµου (Εγκ.Υπ.Οικ. ΑΠ 1538/358/1987). 

2. Όλες τις νόµιµες κρατήσεις όπως ισχύουν από την κειµένη νοµοθεσία 

 Άρθρο 17ο : Εγγυοδοσία 
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 Απαλλάσσονται της υποχρέωσης για εγγυοδοσία το ∆ηµόσιο, τα Ν.Π.∆.∆. και οι Οργανισµοί Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 

 Άρθρο 18ο : Παράταση µίσθωσης 

 Η παραµονή της Υπηρεσίας στο µισθωµένο οίκηµα πέραν του συµφωνηθέντος χρόνου για οποιοδήποτε 
λόγο, θα συνεχισθεί κατ’ εφαρµογή των σχετικών διατάξεων υστέρα από απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου  Εορδαίας.  

Άρθρο 19ο : Λειτουργικές δαπάνες µισθίου 

 Ο ∆ήµος Εορδαίας βαρύνεται µε τις λειτουργικές δαπάνες του µισθίου. 

 Άρθρο 20ο : ∆ηµοσίευση ∆ιακήρυξης 

 Περίληψη της ∆ιακήρυξης  θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Εορδαίας www.ptolemaida.gr  και στην 
∆ιαύγεια και θα τοιχοκολληθει στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος.  

Άρθρο 21ο : Επανάληψη της δηµοπρασίας 

 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 

 Άρθρο 22ο : Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων 

 Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και 
ώρες στο Γραφείο ……………  του ∆ήµου Εορδαίας, πληρ: …………………., στα τηλέφωνα 
………………………………. κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 

  
 
 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 188/2020. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
                         Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

        
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 1. Ζαφειρούλα Σεβαστού 
 2. ∆ηµήτριος Καρακασίδης 
 3. Στέφανος Μπίγγας 
 4. Κωνσταντίνος Μίχος  
 5. Ευστάθιος Κοκκινίδης 
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