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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΔΡΡΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

ΓΗΜΟΤ ΙΝΣΙΚΗ 

 

 

Αξηζκόο πλεδξίαζεο :  21 / 07-06-2022 

 

 

 

     Αξηζκόο Απόθαζεο:   57 / 2022 

 

 

     ΘΔΜΑ: Καζνξηζκόο όξσλ γηα ηελ εθκίζζσζε δεκνηηθώλ εθηάζεσλ από ην αγξόθηεκα 

Αγθίζηξνπ. 

 

     Σην Σηδεξόθαζηξν θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα ηελ 7
ε
 ηνπ κελόο Ηνπλίνπ 

ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Τξίηε  θαη ώξα 12:00 π.κ., ζπλήιζε ζε  ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Σηληηθήο θαηόπηλ ηεο ππ’ αξηζκ. πξση.  4375/03-06-2022 

έγγξαθεο πξόζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ, ε νπνία επηδόζεθε λόκηκα ζηα κέιε, ζύκθσλα κε ην 

άξζξν 75 ηνπ Ν. 3852/10. Ζ ζπλεδξίαζε πξαγκαηνπνηήζεθε δηα δώζεο.   

          Άξρηζε ε ζπλεδξίαζε αθνύ ην ζώκα βξέζεθε ζε λόκηκε απαξηία κε ηελ παξνπζία ηεζ-

ζάξσλ (4) κειώλ (ηξηώλ ηαθηηθώλ θαη ελόο αλαπιεξσκαηηθνύ) θαη ηελ απνπζία  ηεζζάξσλ  

(4) ηαθηηθώλ  κειώλ  (εθ ησλ νπνίσλ αληί ηνπ ελόο ηαθηηθνύ κέινπο  παξεπξέζεθε ν  αλα-

πιεξσηήο  ηνπ),   ήηνη: 

                Παξόληα κέιε                                                                        Απόληα κέιε 

1)  Γνκνπρηζίδεο Φώηηνο, (Πξόεδξνο )                                        7)  Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο   
                     

2)  Τνξνπλίδεο Ησάλλεο    (Αληηπξόεδξνο)                                   8)  Νηθεθόξνπ Κσλζηαληίλνο           

           

3)  Ηληδέο Νηθόιανο                                                                       9)  Κνξσλίδεο Παύινο           

 

4)  Ειαηίληζεο Αληώληνο  (Αλαπι.  Μέινο)                                10)  Γήκνπ Ησάλλεο                                                                       

                                  

 Τα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ θπξία Κνηξίδνπ Διέλε,  ππάιιειν ηνπ Γήκνπ.     

Ο θύξηνο Πξόεδξνο  δηαπηζηώλνληαο ηελ ύπαξμε απαξηίαο εηζεγήζεθε  ην  δεύηεξν ζέκα  

ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ην νπνίν ήηαλ :   «Καζνξηζκόο όξσλ γηα ηελ εθκίζζσζε δεκνηηθώλ 

εθηάζεσλ από ην αγξόθηεκα Αγθίζηξνπ». 
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Πξηλ ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο ν θύξηνο Πξόεδξνο έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο όια ηα ζρεηηθά έγγξαθα, ηα νπνία αθνξνύλ ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκα-

ηνο, όπσο πίλαθεο κε ηα αγξνηεκάρηα,  ηνπο πξνηεηλόκελνπο όξνπο, (όπσο θάζε θνξά ιακβά-

λνληαη από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή), θαζώο θαη όινπο  θαθέινπο  κε ηα ηνπνγξαθηθά δηα-

γξάκκαηα θαη ηελ ζρεηηθή αιιεινγξαθία θαη εηζεγήζεθε λα γίλεη ε δηελέξγεηα αλνηρηήο δε-

κνπξαζίαο κε βάζε ηελ θαιύηεξα πξνζθνξά.  

Καιείηαη ε νηθνλνκηθή επηηξνπή λα θαζνξίζεη ην ύςνο ηνπ θαηώηαηνπ νξίνπ ηνπ κηζζώ-

καηνο θαη ηνπο όξνπο ηεο πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο. 

Ζ Οηθνλνκηθή επηηξνπή  αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δ-

πηηξνπήο θαη έιαβε ππόςε ηεο:  

1) ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010 

2) ην άξζξν 195 παξ.1 ηνπ ΓΚΚ 

3) ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 270/81 

4) ηελ ππ’ αξηζκ.  126/2021  απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ 

5) ηελ ππ’ αξηζκ.  212/2020  απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ 

6) ηελ ππ’ αξηζκ.  94/2021  απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ 

7) ην ππ' αξηζκ. 6 /2020  πξαθηηθό ηνπ Τνπηθνύ Σπκβνπιίνπ Αγθίζηξνπ      

    8) ην ππ' αξηζκ.  1 /2021 πξαθηηθό ηνπ Τνπηθνύ Σπκβνπιίνπ Αγθίζηξνπ   

9) ην ππ' αξηζ.  2/2021  πξαθηηθό ηνπ Τνπηθνύ Σπκβνπιίνπ Αγθίζηξνπ     

10) ην ππ΄αξηζκό 83302/ΑΠΑ 2021/15-11-2021 έγγξαθν Κηεκαηηθήο Υπεξεζίαο Σεξξώλ 

11) ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αθηλήηνπ θαη ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ 

12) ηελ πξόηαζε ηνπ θπξίνπ Πξνέδξνπ λα γίλεη ε δεκνπξαζία θαλεξή θαη πξνθνξηθή,    

ηελ νξηζζείζα εκέξα θαη ώξα πνπ ζα  αλαθέξεηαη ζηελ Γηαθήξπμε ηνπ Γεκάξρνπ,  

Α π ν θ α ζ ί δ ε η   νκόθσλα 

Α. Καζνξίδεη ηνπο όξνπο ηεο πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο, σο εμήο:  
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1) Πεξηγξαθή ηεο θαιιηεξγνύκελεο έθηαζεο: 

α.  Κνηλόρξεζηεο δεκνηηθέο εθηάζεηο  από ην κε αξηζκ. 239δ   θνηλόρξεζην ηεκάρην ηνπ 

αγξνθηήκαηνο Αγθίζηξνπ ε νπνίεο πεξηγξάθνληαη ζηνπο αθόινπζνπο  πίλαθεο Η θαη ΗΗ  σο ε-

μήο:  

ΠΊΝΑΚΑ Ι - (ηκήκαηα από ην ππ΄ αξηζκό 239δ θνηλόρξεζηνπ ηεκαρίνπ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΊΝΑΚΑ ΙΙ (ηκήκαηα από ην ππ΄ αξηζκό 239δ θνηλόρξεζηνπ ηεκαρίνπ). 

α/α Σ.Μ. 

1. 6.738  

2. 1.623  

3. 13.906  

4. 8.482  

5. 11.748  

6. 1.516  

7. 4.361  

8. 2.408 

9. 3.537  

10. 5.562  

11. 4.188  

12. 8.399  

13. 9.745  

α/α Έθηαζε (ζε η.κ.) 

1 5.079 

2 12.009 

3 3.151 

4 23.119 

5 998 

6 5.404 

7 5.724 

8 6.191 

9 8.410 
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14. 3.200  

15. 4.205  

16. 5.390  

17. 6.563  

18. 8.017  

19. 4.335  

20. 9.397  

21. 4.713  

22. 2.370  

23. 3.530  

24. 1.497  

 

β.   Κνηλόρξεζηε δεκνηηθή έθηαζε εκβαδνύ 1.860 η.κ.  από ην   797 θνηλόρξεζην ηεκάρην ηνπ 

αγξνθηήκαηνο Αγθίζηξνπ θαη πεξηγξάθεηαη  ζην  Πίλαθαο ΗΗΗ σο εμήο: 

ΠΊΝΑΚΑ ΙΙΙ  - Σκήκα ηνπ κε αξηζκό 797 ηεκαρίνπ Αγξνθηήκαηνο Αγθίζηξνπ. 

 

 

2) Σξόπνο Γηελέξγεηαο ηεο Γεκνπξαζίαο 

Ζ δεκνπξαζία είλαη θαλεξή θαη πξνθνξηθή, δηεμάγεηαη δε θαηά ηελ νξηζζείζα εκέξα θαη 

ώξα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ Γηαθήξπμε ηνπ Γεκάξρνπ. Ζ δεκνπξαζία κπνξεί λα ζπλερηζηεί 

θαη πέξαλ ηεο νξηδόκελεο ζηε δηαθήξπμε ώξαο, εθ' όζνλ εμαθνινπζνύλ άλεπ δηαθνπήο νη 

πξνζθνξέο. Γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δεκνπξαζίαο θαη πέξαλ ηεο νξηδόκελεο ώξαο απνθαζίδεη ε 

Δπηηξνπή, ε απόθαζε ηεο νπνίαο θαηαρσξείηαη  ζηα πξαθηηθά. 

Οη πξνζθνξέο ησλ πιεηνδνηώλ αλαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά θαηά ζεηξά εθθσλήζεσο κε-

ηά ηνπ νλνκαηεπσλύκνπ ηνπ πιεηνδόηε. Κάζε πξνζθνξά είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ εθάζηνηε 

πιεηνδνηνύληα, ε δέζκεπζε δε αύηε κεηαθέξεηαη αιιεινδηαδόρσο από ηνλ πξώην ζηνπο αθό-

ινπζνπο θαη επηβαξύλεη νξηζηηθώο ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε.   

Αλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκό άιινπ, νθείιεη λα δειώζεη ηνύην πξνο ηελ επί ηεο 

δεκνπξαζίαο επηηξνπή, πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ ζπλαγσληζκνύ, παξνπζηάδνληαο θαη ην πξνο 

ηνύην λόκηκν πιεξεμνύζην έγγξαθν, αιιηώο ζεσξείηαη όηη κεηέρεη γηα δηθό ηνπ ινγαξηαζκό.  

α/α Έκταση (σε τ.μ.) 

1 1.860 
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Ζ απόθαζε ηεο επί ηεο δεκνπξαζίαο επηηξνπήο πεξί απνθιεηζκνύ ελδηαθεξνκέλνπ λα 

ζπκκεηάζρεη ζηε δεκνπξαζία, επεηδή δελ πιεξνί ηνπο ππό ηεο νηθείαο δηαθεξύμεσο πξνβιε-

πόκελνπο όξνπο, αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά. Τα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο ζπληάζζνληαη 

εθ' απινύ ράξηνπ.  

3) Σόπνο θαη εκέξα δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο 

Ζ δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί ζην Γεκνηηθό θαηάζηεκα Σηδεξνθάζηξνπ ζε εκέξα θαη ώξα 

πνπ ζα θαζνξίζεη κε ηελ δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ ν Γήκαξρνο Σηληηθήο. 

Αλ ε δεκνπξαζία δελ θέξεη απνηέιεζκα, επαλαιακβάλεηαη ηελ επόκελε εβδνκάδα ηελ ί-

δηα εκέξα,  ώξα θαη  ζηνλ ίδην ρώξν.  

 4) Καηώηαην όξην ηεο πξώηεο πξνζθνξάο 

Καηώηαην όξην πξνζθνξάο νξίδεηαη ην πνζόλ ησλ δέθα (10,00) επξώ αλά ζηξέκκα εηε-

ζίσο.  

5) Δγγπεηήο 

Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη λα παξνπζηάζεη αμηόρξεν εγγπεηή, ν νπνίνο ζα 

ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο θαη έηζη θαζίζηαηαη αιιειεγγύσο θαη εηο νιόθιε-

ξνλ ππεύζπλνο κε απηόλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο. 

6) Γηθαίσκα απνδεκίσζεο 

Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο δελ απνθηά δηθαίσκα πξνο απνδεκίσζε από ηε κε έγθξηζε ησλ 

πξαθηηθώλ ηεο δεκνπξαζίαο από ην αξκόδην όξγαλν ηνπ δήκνπ  ή ηεο δηνηθεηηθήο αξρήο πνπ 

έρεη αληίζηνηρε αξκνδηόηεηα.  

7) ύκβαζε 

Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη όπσο εληόο δέθα εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε, 

πνπ ελεξγείηαη κε απνδεηθηηθό παξαιαβήο, ηεο απόθαζεο ηεο δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί θαηα-

θπξώζεσο ή εγθξίζεσο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο, λα πξνζέιζεη καδί κε ηνλ εγγπ-

εηή ηνπ γηα ηελ ζύληαμε θαη ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, άιισο θαη ε θαηαηεζείζα εγγύεζε θα-

ηαπίπηεη ππέξ ηνπ δήκνπ ρσξίο δηθαζηηθή παξέκβαζε.  
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Δλεξγείηαη δε αλαπιεηζηεξηαζκόο εηο βάξνο ηνπ θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ, νη νπνίνη επζύλν-

ληαη γηα ην κεγαιύηεξν ηπρόλ νηθνλνκηθό απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο από απηό ηεο πξνε-

γνύκελεο. 

Μεηά ην πέξαο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο ησλ δέθα εκεξώλ ε ζύκβαζε ζεσξείηαη όηη 

θαηαξηίζηεθε νξηζηηθά.  

8) Γηάξθεηα εθκίζζσζεο- αλαπξνζαξκνγή κηζζώκαηνο  

Ζ δηάξθεηα ηεο εθκίζζσζεο νξίδεηαη ζε πέληε (5) ρξόληα, αξρήο γελνκέλεο από ηελ ππν-

γξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ.  

Τα δύν πξώηα ρξόληα ηεο κίζζσζεο ε αλαπξνζαξκνγή ηνπ ηηκήκαηνο νξίδεηαη σο κεδε-

ληθή.  Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο δηεηίαο θαη αλά κηζζσηηθό έηνο ε αλαπξνζαξκνγή ηνπ ηηκή-

καηνο νξίδεηαη ζε πνζνζηό ίζν κε ηελ κεηαβνιή ηνπ Γείθηε Τηκώλ Καηαλαισηή (ΓΤΚ) ηνπ 

κήλα ηεο αλαπξνζαξκνγήο ζε ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν κήλα ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο, όπσο 

απηή ππνινγίδεηαη από ηελ Διιεληθή Σηαηηζηηθή Αξρή ή άιιε αξκόδηα αξρή. 

9) Πξνζεζκία θαηαβνιήο ηνπ Μηζζώκαηνο 

Τν πξώην κίζζσκα ζα θαηαβιεζεί άκεζα κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ θαη επό-

κελα κηζζώκαηα ζα θαηαβάιινληαη εληόο ηνπ Α' ηξηκήλνπ θάζε κηζζσηηθνύ έηνπο.  

10) Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

Γηα λα γίλεη θάπνηνο δεθηόο ζηελ δεκνπξαζία, πξέπεη λα πξνζθνκίζεη  σο εγγύεζε ζηελ επη-

ηξνπή δηελεξγείαο ηεο δεκνπξαζίαο, γξακκάηην ζπζηάζεσο παξαθαηαζήθεο ηνπ Τακείνπ Παξα-

θαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ ή εγγπεηηθή επηζηνιή αλεγλσξηζκέλεο Τξάπεδαο ή βεβαίσζε ηνπ Τακεί-

νπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ πεξί παξαθαηαζέζεσο ζε απηό από απηόλ πνπ επηζπκεί λα ιάβεη 

κέξνο ζηελ δεκνπξαζία ή άιινπ ν νπνίνο ελεξγεί γηα ινγαξηαζκό ηνπ δηαγσληδνκέλνπ, νκνιν-

γηώλ Γεκνζίνπ, Τξαπέδεο, ή Οξγαληζκνύ θνηλήο σθειείαο, πνπ αλαγλσξίδεηαη γηα εγγπνδνζίεο, 

πνζό ίζν πξνο ην έλα δέθαην (1/10) ηνπ  νξηδόκελνπ ειάρηζηνπ νξίνπ πξώηεο πξνζθνξάο ηεο δηα-

θήξπμεο, (π.ρ.  εάλ ην ηεκάρην έρεη έθηαζε   5.138 η.κ.  ηόηε ππνινγίδεηαη  5.138 η.κ Φ 10,00 € Φ 

10% = 5,14 €).  

Ζ αλσηέξσ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, κεηά ην πέξαο ηνπ δηαγσληζκνύ, ζα αληηθαηα-

ζηαζεί από ηνλ πιεηνδόηε από εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο, πνζνύ ίζνπ πξνο ην 10% ηνπ 

επηηεπρζέληνο απνηειέζκαηνο. 

11) Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο  
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1. Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα 

2. Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα 

3. Βεβαίσζε ηνπ Γεκνηηθνύ Τακείνπ ηνπ Γήκνπ Σηληηθήο πεξί κε νθεηιήο ηνπ νπνηνπ-

δήπνηε πνζνύ πξνο ηνλ Γήκν, από ηελ νπνία λα εμάγεηαη όηη απηόο θαη ν εγγπεηήο ηνπ δελ 

είλαη νθεηιέηεο. 

4. Βεβαίσζε ηεο Γ.Δ.Υ.Α.ΣΗ. πεξί κε νθεηιήο, ηνπ δηαγσληδνκέλνπ θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ, 

νπνηνπδήπνηε πνζνύ πξνο απηήλ. 

5. Υπεύζπλε δήισζε κε ζεσξεκέλε ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, όηη έιαβε πιήξε γλώζε 

ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο θαη απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα ηνπο όξνπο ηεο. 

6. Σε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκό θάπνηνπ άιινπ, νθείιεη λα πα-

ξνπζηάζεη ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ ην ζρεηηθό γηα ηνλ ζθνπό απηό ζπκ-

βνιαηνγξαθηθό πιεξεμνύζην   

7. Τα θπζηθά πξόζσπα νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ θσηναληίγξαθν ηεο αζηπλνκηθήο 

ηαπηόηεηαο. 

12) Τπνρξεώζεηο κηζζσηή 

Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί θαη δηαθπιάζζεη ηελ θαηνρή ηνπ κηζζίνπ, ηηο ππέξ 

απηνύ δνπιεηέο, ηα όξηα απηνύ θαη ελ γέλεη ην κίζζην, ζε θαιή θαηάζηαζε, πξνζηαηεύνληαο 

απηό απέλαληη ζε θάζε θαηαπάηεζε, δηαθνξεηηθά επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε.      

Όπνηεο παξεκβάζεηο γίλνπλ, ζα παξακείλνπλ επ’ σθειεία ηνπ Γήκνπ Σηληηθήο ρσξίο αμί-

σζε αληαιιάγκαηνο. 

13) Λήμε κίζζσζεο 

Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη κε ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο, λα παξαδώζεη ην κίζζην ζηελ θαηά-

ζηαζε ζηελ νπνία ην παξέιαβε, δηαθνξεηηθά επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε. 

14) Αλακίζζσζε – Τπεθκίζζσζε 

Σησπεξή αλακίζζσζε, σο θαη ππεθκίζζσζε ηνπ κηζζίνπ από ηνλ κηζζσηή απαγνξεύεηαη 

απνιύησο. 

15) Δπζύλε Γήκνπ 

Ο Γήκoο δεv επζύvεηαη έvαvηη ηoπ κηζζσηή, oύηε ππoρξεoύηαη ζε επηζηξoθή ή κείσζε 

ηoπ κηζζώκαηoο ή θαη ιύζε ηεο ζύκβαζεο άvεπ απoρξώvηoο ιόγoπ.  

16) Γεκνζίεπζε Γηαθήξπμεο 
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Ζ δηαθήξπμε ηεο δεκνπξαζίαο ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ «Πξνγξάκκαηνο 

Γη@ύγεηα» θαη ζα δεκνζηεπζεί κε θξνληίδα ηνπ Γεκάξρνπ ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εκέξεο 

πξηλ από ηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο κε ηνηρνθόιιεζε αληηγξάθνπ απηήο ζηνλ πίλαθα 

αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκαξρείνπ Σηληηθήο  θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ (www.sidiki.gr), 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Π.Γ/ηνο 270/1981. 

17) Δπαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο 

Ζ δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί ζην Γεκνηηθό θαηάζηεκα Σηδεξνθάζηξνπ ζε εκέξα θαη ώξα 

πνπ ζα θαζνξίζεη κε ηελ δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ ν Γήκαξρνο. 

Αλ ε δεκνπξαζία δελ θέξεη απνηέιεζκα, επαλαιακβάλεηαη ηελ επόκελε εβδνκάδα ηελ ί-

δηα εκέξα,  ώξα θαη  ζηνλ ίδην ρώξν  

Ζ δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη θαηόπηλ απνθάζεσο ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ όηαλ: 

α) ην απνηέιεζκα απηήο δελ εγθξηζεί από ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή ή ην δεκνηηθό ζπκ-

βνύιην ή ηελ αξκόδηα Γηνηθεηηθή αξρή ιόγσ αζύκθνξνπ ηνπ επηηεπρζέληνο απνηειέζκαηνο ή 

ζθάικαηνο ζηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο 

β) κεηά ηελ θαηαθύξσζε ηεο δεκνπξαζίαο, ν ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο θαη ν εγγπεηήο ηνπ 

αξλνύληαη λα ππνγξάςνπλ ηα πξαθηηθά, ή ηε ζύκβαζε κίζζσζεο επίζεο όηαλ κεηά ηελ θνη-

λνπνίεζε ζηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε ηεο εγθξηηηθήο επί ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο 

απνθάζεσο δελ πξνζέιζεη απηόο εκπξνζέζκσο γηα ηελ ζύληαμε θαη ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 

Σηελ πεξίπησζε (β) ε δεκνπξαζία, επαλαιακβάλεηαη εηο βάξνο ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδόηε 

θαη ηνπ εγγπεηή απηνύ, σο ειάρηζην δε όξην πξνζθνξάο νξίδεηαη ην επ' νλόκαηη ηνύηνπ θαηα-

θπξσζέλ πνζόλ, δπλάκελν λα κεησζεί κε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ.  

Ζ επαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο ελεξγείηαη κε βάζε ηε δνζείζα ηειεπηαία πξνζθνξά θαηά 

ηελ πξνεγνύκελε δεκνπξαζία. 

18) Έμνδα ζύληαμεο κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ 

Τα έμνδα ηεο ζύληαμεο ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ θαη ηα ινηπά έμνδα ζα βαξύλνπλ ην 

κηζζσηή.  

19) Πιεξνθόξεζε ελδηαθεξνκέλσλ 

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκό από ηελ ηζην-
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ζειίδα ηνπ Γήκνπ (www.sidiki.gr), θαη από ηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο 

θαη ώξεο . 

Β. Βάζεη ησλ παξαπάλσ όξσλ ζα θαηαξηηζηεί ε δηαθήξπμε ηεο δεκνπξαζίαο, ε νπνία ζα δε-

κνζηεπηεί από ηνλ Γήκαξρν ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ δήκνπ θαη ηνπ ηνπηθνύ δηακεξί-

ζκαηνο Αγθίζηξνπ, θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ. 

 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό  57/2022  

Έηζη ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί : 

 

                      Ο Πξόεδξνο                                                                   Τα κέιε 

                    (ππνγξαθή)                                                                  (ππνγξαθέο) 

 

 

Αθξηβέο απόζπαζκα 

Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

 

 

Φώηηνο Γνκνπρηζίδεο    

 

 

 

http://www.sidiki.gr/
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