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Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η       Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ 

 

ΘΕΜΑ: «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘ. 5 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 11,63 τ.μ. ΠΟΥ 

ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ»   

 
 

Ο Δήμαρχος Αρριανών 

 

Έχοντας υπόψη: 

α) το άρθρο 103 του Δ.Κ.Κ. και άρθρο 72 του ν.3852/2010 

β) το άρθρο 192 του Δ.Κ.Κ. 

γ) της διατάξεις του Π.Δ. 270/81 

δ)Την αριθμ.2/2023 απόφαση της Τοπικής  Κοινότητας  Αρριανών περί συναίνεσης της, στην 

εκμίσθωση της καλλιεργήσιμης γης . 

ε)Την αριθ.13/2022 (ΑΔΑ: 9ΑΘΩΩΨΣ-ΗΝ9) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Αρριανών περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας για τα έτη 2022 και 2023. 

Στ) την αριθ.5/2023 (ΑΔΑ:ΨΕΓΘΩΨΣ-ΔΗ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αρριανών με 

την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια πλειοδοτικής φανερής προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση 

του με αριθ. 5 δημοτικού καταστήματος εμβαδού 11,63 τ.μ που βρίσκεται στην πλατεία του οικισμού 

Αρριανών συνορευόμενο, νότια με κοινόχρηστη έκταση, ανατολικά με δημοτικό κατάστημα, βόρεια 

με δρόμο και δυτικά με κοινόχρηστη έκταση. 

Ζ)την αριθ.29/2023 (ΑΔΑ: ΨΡΕΨΩΨΣ-ΙΨΚ) απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής περί «Καθορισμός 

των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του με αριθ. 5 δημοτικού καταστήματος εμβαδού 

11,63 τ.μ που βρίσκεται στην πλατεία του οικισμού Αρριανών συνορευόμενο, νότια με κοινόχρηστη 

έκταση, ανατολικά με δημοτικό κατάστημα, βόρεια με δρόμο και δυτικά με κοινόχρηστη έκταση» 

 
 

 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ  
Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου της 

περιγράφεται παρακάτω: 
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1) Περιγραφή του ακινήτου  

α)  ΑΡ. 5 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  

Έκταση: 11,63 τ.μ. 

Πόλη:   Αρριανά  

Δήμος:  Αρριανών  

Οδός:   πλατεία Αρριανών συνορευόμενο της νότο με κοινόχρηστη έκταση, της ανατολικά με 
δημοτικό κατάστημα, της βορρά με δρόμο και δυτικά με κοινόχρηστη έκταση 

Όρια:  Εντός του Δήμου  

Είδος:  Ισόγειο κατάστημα   

  

2) Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας 

Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της 

οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη 

συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της 

οποίας καταχωρείται στα πρακτικά. 

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 της ακόλουθους και επιβαρύνει 

οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.   

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο της την επί της δημοπρασίας 

επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το της τούτο νόμιμο 

πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.  

Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει 

στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί της υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, 

αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ’ απλού χάρτου.  

 

3) Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στη Φιλλύρα στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Αρριανών 

(αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) ενώπιον της  αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού στις 

10-4-2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00. 

 

4) Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς 

Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των ενενήντα ευρώ (90,00€) για κάθε μήνα  

 

5) Εγγυητής 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα 

πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν 

για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. 
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6) Δικαίωμα αποζημίωσης 

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα της αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της 

δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη 

αρμοδιότητα.  

7) Σύμβαση  

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται της εντός δέκα 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, άλλως και 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 

μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης. 

Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε 

οριστικά.  

8) Διάρκεια εκμίσθωσης- αναπροσαρμογή μισθώματος  

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται για πέντε (5) χρόνια από την υπογραφή της Σύμβασης.  

 

9) Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος 

Το μίσθωμα θα κατατίθεται κάθε πρώτη του μήνα, στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου . 

 

10) Εγγύηση συμμετοχής – Δικαιολογητικά 

Ουδείς είναι δεκτός στην δημοπρασία, αν δεν προσαγάγει, για την συμμετοχή του στη δημοπρασία, 

ως εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της δημοπρασίας, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση 

του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να 

λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, 

ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, 

ποσό ίσο της το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς 

της διακήρυξης. 

Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή συμμετοχής μετά την υπογραφή της σύμβασης αντικαθίσταται με 

άλλη, καλής εκτέλεσης της σύμβασης ίση με το 10% του επιτευχθέντος αποτελέσματος, η οποία θα 

επιστραφεί μετά τη λήξη της σύμβασης ή μετά την εξόφληση του οφειλόμενου ποσού. 

Οφειλέτες του Δήμου Αρριανών για οποιοδήποτε ποσό και για οποιαδήποτε αιτία, δεν θα 

γίνονται δεκτοί στη δημοπρασία ούτε σαν πλειοδότες ούτε σαν εγγυητές. 

Για την συμμετοχή στη δημοπρασία θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να καταθέσει στην Επιτροπή 

διενέργειας της δημοπρασίας, επί ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω να απαραίτητα δικαιολογητικά: 

- Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής του Ταυτότητας αν είναι φυσικό πρόσωπο. 

- Σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης αν είναι εταιρεία ή κοινοπραξία. 

Ειδικότερα: 

α) Οι Α.Ε. εκπροσωπούνται από μέλος του Δ.Σ. ή άλλο νόμιμο εξουσιοδοτημένο 

πρόσωπο, εφοδιασμένο με πρακτικό στο οποίο εκτός από την έγκριση συμμετοχής στο 
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διαγωνισμό θα αναφέρεται και το πλήρες ονοματεπώνυμο του εκπροσώπου, καθώς και 

επίσημα αποσπάσματα πρακτικών Δ.Σ. και Γ.Σ. ή ΦΕΚ, από τα οποία θα προκύπτει το 

νομότυπο της συγκρότησης και λήψεως της εξουσιοδοτικής αποφάσεως από το Δ.Σ. 

β) Οι ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ εκπροσωπούνται από το νόμιμο εκπρόσωπό της. 

γ) Οι Κοινοπραξίες εκπροσωπούνται από κοινό εκπρόσωπο τον οποίο εξουσιοδοτούν με 

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο όλα τα μέλη της Κοινοπραξίας. 

- Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, αναγνωρισμένης Τράπεζας ή 

γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού ίσου της το 

10% του οριζόμενου στη διακήρυξη ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς και η οποία με τη λήξη της 

δημοπρασίας θα επιστραφεί της διαγωνιζομένους, εκτός του τελευταίου πλειοδότη που θα παραμείνει 

στο Δήμο Αρριανών.  Μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, και οπωσδήποτε πριν την υπογραφή 

του συμφωνητικού μίσθωσης, ο αναδειχθείς πλειοδότης θα πρέπει να 

προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης μίσθωσης, 

αξίας ίσης με το 10% επί του επιτευχθησομένου μισθώματος. 

- Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Αρριανών περί μη οφειλής του 

συμμετέχοντος (ομοίως και για της υπόλοιπους εταίρους αν είναι εταιρεία). 

- Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας τόσο του ίδιου ή του εκπροσώπου, αλλά και για 

το προσωπικό της εάν απασχολούν καθώς και υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν 

απασχολούν προσωπικό. 

- Αποδεικτικό Ενημερότητας για χρέη της το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ) ομοίως και για της 

λοιπούς εταίρους αν είναι εταιρεία. 

- Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοση τελευταίου τριμήνου. 

-Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπου ο συμμετέχων θα 

δηλώνει ότι: α) – έχει λάβει γνώση όλων των όρων της παρούσας διακήρυξης, της 

οποίους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα β) έχει λάβει γνώση της πραγματικής 

και νομικής κατάστασης του μισθίου την οποία αποδέχεται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα γ) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με 

οποιαδήποτε απόφαση του εκμισθωτή για αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισμού και 

δ) ότι η εκμίσθωση θα τερματιστεί και θα παραδοθεί το μίσθιο εάν και εφόσον 

εμφανιστεί ο υπόχρεος και καταβάλει τη σχετική αποζημίωση για την ως άνω 

προσκυρούμενη έκταση. 

Σε περίπτωση που κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή 

Δημοπρασιών πριν την έναρξη του διαγωνισμού, παρουσιάζοντας για το σκοπό αυτό 

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση με θεώρηση από αρμόδια αρχή του γνησίου της 

υπογραφής, για την εκπροσώπηση και τον ορισμό του ως αντίκλητου, αλλιώς θεωρείται ότι πλειοδοτεί 

για λογαριασμό του. 

Κάθε συμμετέχων στη δημοπρασία οφείλει να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή. 

Επιπλέον ο εγγυητής υποχρεούται να καταθέσει: 

- Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας 

- Βεβαίωση μη οφειλής της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου, από οποιαδήποτε αιτία. 

Να μην έχει ταμειακά βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Δήμο, ή να έχει 
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ενταχθεί σε ρύθμιση των οφειλών του και να εξυπηρετεί αυτή. 

- Να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 όπου θα δηλώνει ότι ως εγγυητής 

του εκάστοτε συμμετέχοντα: α) έχει λάβει γνώση όλων των όρων της παρούσας 

διακήρυξης, της οποίους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα β) έχει λάβει γνώση 

της πραγματικής και νομικής κατάστασης του μισθίου την οποία αποδέχεται πλήρως 

και ανεπιφύλακτα και γ) ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά 

με οποιαδήποτε απόφαση του εκμισθωτή για αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισμού. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος είναι εταιρεία (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ) θα πρέπει 

να υποβληθούν επιπλέον τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα που απαιτούνται 

αναλόγως την εταιρεία (αντίγραφα των καταστατικών της με της της επελθούσες 

τροποποιήσεις της, ΦΕΚ δημοσίευσης σύστασης της εταιρείας κλπ.) καθώς και τα 

απαραίτητα έγγραφα που καθορίζουν τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να 

συμμετάσχουν στο διαγωνισμό για λογαριασμό της εταιρείας να υπογράψουν τα 

πρακτικά και τη σύμβαση καθώς και τον αντίκλητο που εξουσιοδοτείται να 

παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. 

 

11)  Υποχρεώσεις – Δικαιώματα, Ευθύνη του Εκμισθωτή 

Ο εκμισθωτής δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την πραγματική κατάστασης 

που βρίσκεται το μίσθιο, της οποίας τεκμαίρεται ότι ο μισθωτής έχει λάβει γνώση. 

Ο εκμισθωτής δεν υπέχει ευθύνη έναντι του μισθωτή για τυχόν ελαττώματα, 

πραγματικά ή νομικά του μισθίου – επιχείρησης. 

Ο εκμισθωτής δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για τυχόν νόμιμη απαγόρευση ή 

περιορισμό της χρήσης ή εν γένει εκμετάλλευσης του μισθίου για οιονδήποτε 

λόγο. Επισημαίνεται ότι η καταβολή του μισθώματος είναι ανεξάρτητη από την, 

για οποιαδήποτε αιτία, άσκηση μέρους μόνο των επιτρεπόμενων από τον 

εκμισθωτή δραστηριοτήτων του μισθωτή στο μίσθιο, μη δυναμένου του 

τελευταίου να επικαλεστεί το λόγο αυτό για τη μείωση ή τη μη καταβολή του 

μισθώματος. 

 

12) Λήξη μίσθωσης 

Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιον στην κατάσταση στην 

οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. 

 

13) Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση 

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

 

14)  Υποχρεώσεις – Δικαιώματα, Ευθύνη του Μισθωτή 

Ο μισθωτής υποχρεούται να λειτουργεί και να χρησιμοποιεί το μίσθιο 

αποκλειστικά και μόνο για της σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη 

Κάθε άλλη χρήση χωρίς την έγγραφη συναίνεση του εκμισθωτή απαγορεύεται. Ο 

εκμισθωτής θα δικαιούται σε καταγγελία της μίσθωσης και τερματισμό της στην 

περίπτωση που ο μισθωτής χρησιμοποιεί το μίσθιο για δραστηριότητες που είναι 
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παράνομες (μη επιτρεπόμενες από το ισχύον δίκαιο).. Ο μισθωτής ευθύνεται για την 

καθαριότητα και την φροντίδα του χώρου που περιβάλλει το μίσθιο. 

Απαγορεύεται απολύτως η καθ ́ οιονδήποτε τρόπο εμφανή ή συγκεκαλυμμένο, 

υπεκμίσθωση και εν γένει παραχώρηση της χρήσεως του μισθίου σε άλλο πρόσωπο 

με ή χωρίς αντάλλαγμα. 

Ο μισθωτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη νόμιμη χρήση του μισθίου και 

υποχρεούται να τηρεί της της ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και την ισχύουσα 

εν γένει ή και ειδική για το μίσθιο νομοθεσία.  

Ειδικότερα: 

α) υποχρεούται να εκδώσει με δικές του δαπάνες και ευθύνη, στο όνομά του, της της 

τυχόν απαιτούμενες σχετικές άδειες εκ των δημοσίων υπηρεσιών, δημοτικών αρχών 

και των φορολογικών οργάνων. 

Β) απαγορεύεται να επιχειρηθούν ουσιώδεις μετατροπές του μισθίου από τον μισθωτή 

εκτός εάν αυτές επιτραπούν με απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αρριανών και γίνουν 

με τη νόμιμη διαδικασία και άδεια της αρμόδιας αρχής. Εάν 

επιχειρηθούν αυθαίρετες κατασκευές ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη σε περίπτωση 

βεβαίωσης προστίμου εις βάρους του από της αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, θα 

δικαιούται να αναζητήσει αυτό από τον μισθωτή και πριν ακόμη από την καταβολή 

του. 

Ο μισθωτής είναι εξ’ ολοκλήρου υπεύθυνος για την υγιεινή και ασφάλεια του 

μισθίου και του περιβάλλοντος χώρου αυτού. Ο μισθωτής ευθύνεται για αποζημίωση 

για κάθε βλάβη ή ζημία του μισθίου που θα προκύψει από πυρκαγιά, η οποία θα 

προέλθει από τον μισθωτή είτε από πρόθεση είτε από αμέλεεια του ίδιου, του 

προσωπικού του ή των πελατών του. 

Ο μισθωτής από τη συμμετοχή του και μόνο στο διαγωνισμό αποδεικνύεται ότι 

έχει επισκεφθεί το μίσθιο και έχει διαπιστώσει ότι είναι σε καλή κατάσταση. 

Υποχρεούται δε κατά τη διάρκεια της μίσθωσης να διατηρεί την κατοχή του μισθίου 

στην ίδια καλή κατάσταση. 

Για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης ο εκμισθωτής δεν έχει καμία υποχρέωση 

συντήρησης ή επισκευής ζημιών και βλαβών του μισθίου, για την αποκατάσταση των 

οποίων αποκλειστική υποχρέωση έχει ο μισθωτής. Επισημαίνεται ότι η πλημμελής 

συντήρηση του χώρου αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύμβασης και δεν αποτελεί 

λόγο διεκδίκησης οποιασδήποτε αποζημίωσης του μισθωτή από τον εκμισθωτή. 

Ο μισθωτής βαρύνεται με τα πάσης φύσεως δημοτικά τέλη και της λογαριασμούς 

κοινής ωφελείας της συνδέσεις των οποίων υποχρεούται να εκδώσει/μεταφέρει στο 

όνομά του. 

Η προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού, ο οποίος θα ανήκει στην κυριότητα 

του μισθωτή, θα γίνει με αποκλειστική φροντίδα, ευθύνη και έξοδά του, χωρίς 

δικαίωμα συμψηφισμού του με μισθώματα. 

Μετά τη λήξη της μίσθωσης, ο μισθωτής οφείλει να παραδώσει το μίσθιο στην 

ίδια καλή κατάσταση που το παρέλαβε και ενδεχομένως το διαμόρφωσε. 

 

15) Δημοσίευση Διακήρυξης 

Διακήρυξη καθώς και περίληψη της  θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του «Προγράμματος Διαύγεια» και 

θα τοιχοκολληθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη διενέργεια 

της  α) στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Αρριανών β) στον πίνακα ανακοινώσεων της 

Τοπικής Κοινότητας Αρριανών, σύμφωνα με της διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του ΠΔ/τος 

270/1981 γ) στα δημοσιότερα μέρη του Δήμου και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.arriana.gr. 

 

 

http://www.arriana.gr/
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16) Επανάληψη της δημοπρασίας 

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ’ αυτήν 

πλειοδότης.  

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου όταν: 

α) το αποτέλεσμα της δεν εγκριθεί από τη Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο ή την 

αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη 

διενέργεια της δημοπρασίας 

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται 

να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης της όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο 

πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει της 

εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης. 

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του 

εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, 

δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.  

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης 

της όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας 

της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν. 

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την 

προηγούμενη δημοπρασία. 

17)  Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας 

Η έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

  

18) Εξουσιοδοτήσεις 

Σύμφωνα με της όρους της παρούσας, θα καταρτισθεί η διακήρυξη της δημοπρασίας, η οποία θα 

δημοσιευθεί από τον Δήμαρχο, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 3 & 4 του ΠΔ 270/81. Ο Δήμαρχος 

Αρριανών εξουσιοδοτείται για την υπογραφή του συμφωνητικού. 

  

19) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 

Πληροφορίες για τη δημοπρασία ημέρες και ώρες εργάσιμες στα τηλέφωνα του Δήμου 25313 52800 

& 2531352824. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ 

 

 

 

     ΑΜΕΤ ΡΙΤΒΑΝ 
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