
 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΕΚΜΙΘΩΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΑΚΙΝΗΣΟΤ 

  

Ν Γήκαξρνο Αικσπίαο  

Έρνληαο ππόςε: 

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.∆. 270/81(ΦΔΘ 77/Α'/30.03.1981) 

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ N. 3463/06(ΦΔΘ 114/Α΄/08.06.2006) Γεκνηηθόο & Θνηλνηηθόο Θώδηθαο 

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ N. 4555/18 (ΦΔΘ 133/Α΄/19.07.2018) Ξξόγξακκα «ΘΙΔΗΠΘΔΛΖΠ Η» 

 ηελ ππ’ αξηζ. 9/2018 απόθαζε ηνπ Ρνπηθνύ Ππκβνπιίνπ ηεο Ρ.Θ. Ξηπεξηάο 

 ηελ ππ’ αξηζ. 11/2019 απόθαζε Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ Αικσπίαο 

 ηελ ππ’ αξηζ. 85/2019 απόθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Αικσπίαο 

 

δηαθεξύζζεη 

θαλεξή, πξνθνξηθή θαη πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία γηα ηελ εθκίζζσζε ηκήκαηνο ηνπ ππ’αξηζ. 

765 δεκνηηθνύ ηεκαρίνπ, έθηαζεο 10.000 η.κ. (765β), πνπ βξίζθεηαη ζην αγξόθηεκα ηεο 

Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Πηπεξηάο. 

Ζ δεκνπξαζία ζα γίλεη ζην θαηάζηεκα ηνπ ΓΖΚΑΟΣΔΗΝ ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο, ηελ 21ε-06-

2019, εκέξα Ξαξαζθεπή θαη ώξα 11:00 π.κ.-11:30 π.κ., ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο 

Γεκνπξαζίαο θαη Αμηνιόγεζεο Ξξνζθνξώλ, Δθπνίεζεο, Δθκίζζσζεο θαη Κίζζσζεο Αθηλήησλ θαη 

Θηλεηώλ Ξξαγκάησλ Γήκνπ Αικσπίαο ζύκθσλα κε ηνπο παξαθάησ όξνπο : 

 

“ΑΡΘΡΟ 1 

Πεξηγξαθή Αθηλήηνπ 

Δθκηζζώλεηαη ηκήκα ηνπ ππ’αξηζ. 765 δεκνηηθνύ ηεκαρίνπ, έθηαζεο 10.000 η.κ. (765β), πνπ 

βξίζθεηαη ζην αγξόθηεκα ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Πηπεξηάο. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

Σόπνο, εκέξα θαη ώξα δηεμαγωγήο ηεο δεκνπξαζίαο 

Ζ δεκνπξαζία ζα γίλεη ζην δεκνηηθό θαηάζηεκα (Γεκαξρείν) ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο, ελώπηνλ ηεο 

Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γεκνπξαζίαο θαη Αμηνιόγεζεο Ξξνζθνξώλ, Δθπνίεζεο, Δθκίζζσζεο θαη 

 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

ΛΝΚΝΠ ΞΔΙΙΑΠ 

ΓΖΚΝΠ ΑΙΚΩΞΗΑΠ 

ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ , ΡΝΞΗΘΖΠ 

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ , ΘΝΗΛΩΛΗΘΖΠ 

ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΘΑΗ ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 

ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ 

ΓΟΑΦΔΗΝ ΔΠΝΓΩΛ ΘΑΗ ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ 

ΞΔΟΗΝΠΗΑΠ 
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Κίζζσζεο Αθηλήησλ θαη Θηλεηώλ Ξξαγκάησλ Γήκνπ Αικσπίαο, ζε εκέξα θαη ώξα πνπ ζα θαζνξηζηεί 

ζηε δηαθήξπμε ηνπ Γεκάξρνπ, ε νπνία ζα δεκνζηεπζεί ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ θαη ζηελ Ρνπηθή 

Θνηλόηεηα ζηελ νπνία αλήθεη ην ελ ιόγσ ηεκάρην. Πε πεξίπησζε άγνλνπ δηαγσληζκνύ ε δεκνπξαζία 

επαλαιακβάλεηαη ζε εκεξνκελία θαη ώξα πνπ ζα νξηζηεί από ην Γήκαξρν. Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο 

νξίδεηαη ε δεκνηηθή ππάιιεινο, θ. Ληθνιάνπ Διέλε 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

Δηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο 

Γηα λα γίλεη θάπνηνο δεθηόο ζηε δεκνπξαζία, πξέπεη λα θαηαζέζεη ζηελ αξκόδηα επηηξνπή ηα 

παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά : 

 Φσηναληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο. 

 Γεκνηηθή ελεκεξόηεηα πιεηνδόηε θαη εγγπεηή 

 Εγγύεζε ζπκκεηνρήο ηνπ Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ ή εγγπεηηθή επηζηνιή 

αλαγλσξηζκέλεο Ρξάπεδαο γηα πνζό ίζν κε ην 10% ηνπ πνζνύ ηεο πξώηεο πξνζθνξάο 

 πεύζπλε δήισζε ηνπ Λ. 1599/1986 όηη έιαβε γλώζε όισλ ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο, ηνπο 

νπνίνπο απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

Σξόπνο δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο 

Ζ δεκνπξαζία ζα είλαη θαλεξή, πξνθνξηθή θαη πιεηνδνηηθή θαη γίλνληαη δεθηνί όινη νη 

δεκόηεο θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο. 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. Νη πξνζθνξέο ησλ πιεηνδνηώλ αλαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά θαηά ζεηξά 

εθθσλήζεσο κεηά ηνπ νλνκαηεπσλύκνπ ηνπ πιεηνδόηε. Θάζε πξνζθνξά είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ 

εθάζηνηε πιεηνδόηε, ε δέζκεπζε δε απηή κεηαθέξεηαη αιιεινδηαδόρσο από ηνλ πξώην ζηνπο 

αθόινπζνπο θαη επηβαξύλεη νξηζηηθώο ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε. 

Αλ ε δεκνπξαζία δε θέξεη απνηέιεζκα, ζα επαλαιεθζεί ζε εκεξνκελία θαη ώξα πνπ ζα 

θαζνξηζηεί ζηελ επαλαιεπηηθή δηαθήξπμε ηνπ Γεκάξρνπ, ζηνλ ίδην ηόπν θαη ζα κπνξεί λα ζπκκεηέρεη 

ζ’ απηήλ ν νπνηνζδήπνηε. 

ΑΡΘΡΟ 5 

Δηάξθεηα κίζζωζεο 

Ζ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο νξίδεηαη ζε είθνζη (20) έηε, κε δπλαηόηεηα παξάηαζεο άιια πέληε 

(5) έηε, θαη αξρίδεη από ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ. 

Ζ ζύκβαζε κηζζώζεσο γίλεηαη ππνρξεσηηθά κε ζπκβνιαηνγξαθηθό έγγξαθν, όηαλ ζπκθσλείηαη 

γηα δηάξθεηα άλσ ησλ ελλέα (9) εηώλ θαη κεηαγξάθεηαη ζηα νηθεία βηβιία κεηαγξαθώλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

Ειάρηζην όξην ηεο πξώηεο πξνζθνξάο 

Ζ ηηκή εθθίλεζεο γηα ην ελ ιόγσ ηεκάρην νξίδεηαη ζηα 50,00 € αλά ζηξέκκα εηεζίσο. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

Καηαβνιή ηνπ κηζζώκαηνο 

Ρν κίζζσκα ζα θαηαβάιιεηαη εηήζηα, γηα ην κελ πξώην έηνο κε ηελ ππνγξαθή ησλ 

ζπκθσλεηηθώλ, γηα ηα δε ππόινηπα έηε ζα θαηαβάιιεηαη ζην ηέινο ηνπ εθάζηνηε κήλα πνπ ζα 
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ππνγξαθεί ε ζύκβαζε. Ρν ραξηόζεκν θαη ν ΝΓΑ ραξηνζήκνπ (3,6%) βαξύλεη ηνλ κηζζσηή θαη 

θαηαβάιιεηαη θαηά ηελ πιεξσκή ηνπ κηζζώκαηνο. Πε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ηεο θαηαβνιήο ηνπ 

κηζζώκαηνο, ν κηζζσηήο επηβαξύλεηαη κε ηηο λόκηκεο πξνζαπμήζεηο ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα 

λνκνζεζία. Δπηπιένλ, αλ δύν (2) εηήζηα κηζζώκαηα θαηαζηνύλ ιεμηπξόζεζκα, ν Γήκνο Αικσπίαο 

κπνξεί λα θεξύμεη ην κηζζσηή έθπησην από ηελ ζπλέρεηα ηεο κίζζσζεο κε ηελ θαηάπησζε ηεο 

ζρεηηθήο εγγύεζεο γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο ππέξ ηνπ Γήκνπ ρσξίο δηθαζηηθή παξέκβαζε. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

Εγγπεηήο 

Ν πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη λα παξνπζηάζεη αμηόρξεν εγγπεηή ν νπνίνο ζα ππνγξάςεη ην πξαθηηθό 

ηεο δεκνπξαζίαο θαη ηε ζύκβαζε πνπ ζα ζπλαθζεί, θαζηζηάκελνο αιιειέγγπνο θαη εηο νινθιήξνπ 

ππεύζπλνο κε ηνλ πιεηνδόηε γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ όξσλ ηεο ζπκβάζεσο. 

ΑΡΘΡΟ 9 

Εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ζα αληηθαηαζηαζεί κε άιιε θαιήο 

εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο ίζε κε ην 10% επί ηνπ επηηεπρζέληνο κηζζώκαηνο θαη ε νπνία ζα παξακείλεη 

κέρξη εμνθιήζεσο ηνπ νθεηιόκελνπ πνζνύ. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ύκβαζε 

Ν ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη, εληόο δέθα (10) ήκεξωλ από ηεο θνηλνπνηήζεσο ηήο 

απνθάζεσο πεξί εγθξίζεσο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο, ε νπνία ελεξγείηαη κε απνδεηθηηθό 

παξαιαβήο, λα πξνζέιζεη κε ηνλ εγγπεηή ηνπ γηα ηελ ζύληαμε θαη ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο, αιιηώο 

ε θαηαηεζείζα εγγύεζε θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ δήκνπ άλεπ δηθαζηηθήο παξεκβάζεσο, θαη ελεξγείηαη 

αλαπιεηζηεξηαζκόο εηο βάξνο ηνπ πιεηνδόηε θαη ηνπ εγγπεηή, ζε πεξίπησζε επί έιαηηνλ δηαθνξάο ηνπ 

απνηειέζκαηνο ηήο δεκνπξαζίαο από ηελ πξνεγνπκέλε. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

Επζύλε ηνπ Δήκνπ 

Ν Γήκνο δελ επζύλεηαη έλαληη ηνπ κηζζσηνύ γηα ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη 

ην κίζζην, ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη όηη έρεη ιάβεη γλώζε, νύηε, ζπλεπώο, ππνρξενύηαη ζηελ επηζηξνθή 

ή κείσζε ηνπ κηζζώκαηνο, νύηε ζηε ιύζε ηεο κηζζώζεσο. 

Θακία δεκία δελ αλαγλσξίδεηαη από ην Γήκν πξνεξρόκελε από ζενκελίεο, νύηε από νπνηαδήπνηε 

άιιε αηηία.  Δπίζεο, ν Γήκνο δελ επζύλεηαη γηα ελδερόκελε δηαθνξά σο πξνο ην εκβαδόλ ηνπ κηζζίνπ, 

ην δε επηπιένλ ή ειάρηζηνλ ζα κείλεη πξνο όθεινο ή δεκία ηνπ κηζζσηή. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

Επζύλε ηνπ κηζζωηή 

Ν κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί ηελ θαηνρή ηνπ κηζζίνπ, ηα όξηα απηνύ θαη γεληθά ζε θαιή 

θαηάζηαζε ην κίζζην, πξνζηαηεύνληαο απηό από θάζε θαηαπάηεζε, λα ην δηαηεξεί ζε θαιή θαηάζηαζε 

θαη λα ην παξαδώζεη ζηε θαηάζηαζε ηελ νπνία ην παξέιαβε, δηαθνξεηηθά επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε.  

 

ΑΡΘΡΟ 13 

Υξήζε ηνπ κηζζίνπ 
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Πύκθσλα κε ην Γεληθό Ξνιενδνκηθό Πρέδην Γήκσλ Αξηδαίαο θαη Δμαπιαηάλνπ (ΦΔΘ 

405/Α.Α.Ξ./2008) ην ηκήκα ηνπ ππ’αξηζ. 765 δεκνηηθνύ ηεκαρίνπ 10.000 η.κ.(765β) βξίζθεηαη ζηε 

δώλε ΞΔΞΓ 2 «Γεσξγηθή γε θύξηαο ρξήζεο», ζηελ νπνία  επηηξέπνληαη: 

 Γεσξγηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη απνζήθεο. 

 Κνλάδεο κεηαπνίεζεο γεσξγηθώλ πξντόλησλ ζπλαθώλ κε ηελ ηνπηθή παξαγσγή, ρακειήο 

όριεζεο. 

 Θηελνηξνθηθέο θαη πηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο δπλακηθόηεηαο ζύκθσλεο κε ηελ θαηάηαμε 

ησλ έξγσλ ζηελ 2ε θαηεγνξία ηεο ππ’ αξηζκ. 15393/2332/5.8.2002(ΦΔΘ 1022Β΄/5.8.20002) 

θνηλήο ππνπξγηθήο απόθαζεο, όπσο ζπκπιεξώζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 145799/18.7.2005(ΦΔΘ 

1002Β΄/18.7.2005) θνηλήο ππνπξγηθήο απόθαζεο. 

 Δγθαηαζηάζεηο αγξνηνπξηζκνύ δπλακηθόηεηαο κέρξη 50 θιηλώλ κεηά από γλσκνδόηεζε ηεο 

ΛΔΣΩΞ θαη ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

 Ρνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο δπλακηθόηεηαο κέρξη 100 θιηλώλ, κόλνλ ζηηο ηδηνθηεζίεο πνπ έρνπλ 

πξόζσπν ζηηο νδνύο α) Ξηπεξηάο − Ιπθνζηόκνπ θαη δηαζηαύξσζε Ιπθνζηόκνπ − νηθηζκόο 

Ινπηξαθίνπ (κέρξη ην όξην ηεο ΞΔΞΓ4), β) Αςάινπ−Ξνιπθάξπηνπ – Κεγαπιαηάλνπ− Όξκαο. Ζ 

ρσξνζέηεζε ησλ κνλάδσλ απηώλ ζα γίλεηαη ύζηεξα από πεξηβαιινληηθή αδεηνδόηεζε θαη 

γλσκνδόηεζε ηεο ΛΔΣΩΞ. 

 Γόκεζε θαηνηθίαο εθηόο ζρεδίνπ (ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία). 

 Δκπνξηθά θαηαζηήκαηα (κε εμαίξεζε ηηο ππεξαγνξέο θαη ηα πνιπθαηαζηήκαηα), εζηηαηόξηα θαη 

αλαςπθηήξηα κόλνλ ζηηο ηδηνθηεζίεο πνπ έρνπλ πξόζσπν ζηελ νδό Αξηδαίαο – Μηθηαλήο. 

 Έξγα ππνδνκήο (νδνπνηίαο, πδξαπιηθά, ζπζηήκαηα ππνδνκώλ ηεο 4εο νκάδαο ηεο ππ’ αξηζκ. 

Ζ.Ξ.15393/2332 (ΦΔΘ Β΄ 1022/5.8.2002) θαη εηδηθόηεξα κόλνλ ηα εμήο: πγεηνλνκηθή ηαθή κε 

επηθίλδπλσλ ζηεξεώλ απνβιήησλ, κεκνλσκέλεο εγθαηαζηάζεηο κεηαθόξησζεο θαζώο θαη 

κεκνλσκέλεο εγθαηαζηάζεηο κεραληθήο δηαινγήο ζηεξεώλ απνβιήησλ,εγθαηαζηάζεηο 

επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ (πρ. απνηέθξσζε, ρεκηθή θαηεξγαζία), 

εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζε αζηηθώλ ιπκάησλ θαζώο θαη νη θεληξηθνί απνρεηεπηηθνί 

αγσγνί θαη νη αγσγνί δηάζεζεο επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ, κεκνλσκέλνη ρώξνη επεμεξγαζίαο θαη 

ελαπόζεζεο ηιύσλ από εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο αζηηθώλ ιπκάησλ –, αγσγνί θπζηθνύ αεξίνπ 

θαη νη ζπλνδεπηηθέο απηώλ εγθαηαζηάζεηο. Ζ ρσξνζέηεζε ζα γίλεηαη κεηά από πεξηβαιινληηθή 

αδεηδόηεζε θαη ζύκθσλε γλώκε ηεο ΛΔΣΩΞ. 

 Δγθαηαζηάζεηο θνηλήο σθέιεηαο (ειεθηξηζκνύ, ηειεπηθνηλσληώλ, θπζηθνύ αεξίνπ, αλαλεώζηκσλ 

πεγώλ ελέξγεηαο θ.ιπ.). 

 Δγθαηαζηάζεηο θνηλσληθήο ππνδνκήο (εγθαηαζηάζεηο αζιεηηζκνύ, εθπαίδεπζεο, πεξίζαιςεο, 

πξόλνηαο θαη πνιηηηζηηθώλ ιεηηνπξγηώλ). 

Δπηπιένλ, ην ππ’αξηζ. 765 ηεκάρην εληνπίδεηαη εληόο ηεο δώλεο ησλ 200κ από ηε δηεύξπλζε ηνπ 

δηθηύνπ NATURA 2000 (ΕΔΞ GR1240008) θαη γηα ην νπνίν ηζρύνπλ νη πεξηνξηζκνί θαη ηα νξηδόκελα 

ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Λ. 3937/2011 «Γηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη 

ζπγθεθξηκέλα: 

 Απαγνξεύεηαη ε εγθαηάζηαζε ηδηαηηέξσο νρινπζώλ θαη επηθίλδπλσλ βηνκεραληθώλ 

εγθαηαζηάζεσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο Νδεγίαο 96/82/ΔΘ (L 10). 

 Απαγνξεύεηαη ε εγθαηάζηαζε βηνκεραληθώλ εγθαηαζηάζεσλ πςειήο όριεζεο, όπσο απηέο 

νξίδνληαη ζην Ξαξάξηεκα ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απόθαζεο ησλ πνπξγώλ Αλάπηπμεο, 

Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ 13727/724/2003 (ΦΔΘ 1087 Β'). 

 Απαγνξεύεηαη ε αιηεία κε δίρηπα ηξάηαο, δξάγεο, πεδόηξαηεο ή παξόκνηα δίρηπα θαη κε ζηαηηθά 

δίρηπα πάλσ από θνξαιιηνγελή ελδηαηηήκαηα θαη αζβεζηνθπθηθνύο βπζνύο. 

 Απαγνξεύεηαη ε εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηρζπνθαιιηεξγεηώλ ζε ιηβάδηα πνζεηδσλίαο. 
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 Απαγνξεύεηαη ε ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθώλ πηλαθίδσλ, πιελ εθείλσλ πνπ ελεκεξώλνπλ ηνλ 

επηζθέπηε γηα ηελ πεξηνρή ή πξνσζνύλ ηηο ήπηεο θπζηνιαηξηθέο δξαζηεξηόηεηεο. 

Γηα ην ππ’αξηζ. 765 ηεκάρην θαη γηα ηα ηκήκαηα απηνύ, ηζρύνπλ νη εθηόο ζρεδίνπ όξνη δόκεζεο 

ηνπ Ξ.Γ. 24/31-05-1985. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

Αλακίζζωζε 

Πησπεξή αλακίζζσζε θαζώο θαη ππεθκίζζσζε απαγνξεύνληαη απόιπηα. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

Δηθαίωκα απνδεκίωζεο 

Ν ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο δελ απνθηά δηθαίσκα γηα απνδεκίσζε ιόγσ κε έγθξηζεο ησλ πξαθηηθώλ 

ηεο δεκνπξαζίαο από ηα θαηά λόκν αξκόδηα όξγαλα. 

 

ΑΡΘΡΟ 16 

Έμνδα 

Όια ηα ηπρόλ έμνδα ηεο δεκνπξαζίαο (θαλνληθήο θαη επαλαιεπηηθήο), θεξύθεηα, ηέιε 

ζπκθσλεηηθνύ, κηζζσηήξην ζπκβόιαην, δεκνζηεύζεσλ θιπ, βαξύλνπλ ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε. 

 

ΑΡΘΡΟ 17 

Λήμε κίζζωζεο 

Ν κηζζσηήο ππνρξενύηαη κε ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο, λα παξαδώζεη ην κίζζην ζηελ θαηάζηαζε ζηελ 

νπνία ην παξέιαβε, δηαθνξεηηθά επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε.  

 

ΑΡΘΡΟ 18 

Δεκνζίεπζε Δηαθήξπμεο 

Ζ δηαθήξπμε ζα δεκνζηεπζεί ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο 

κε ηνηρνθόιιεζε αληηγξάθνπ απηήο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκαξρείνπ Αξηδαίαο 

ζπληαζζνκέλνπ απνδεηθηηθνύ δεκνζίεπζεο δύν καξηύξσλ θαη ζηελ Ρνπηθή Θνηλόηεηα Ξηπεξηάο. 

Ξαξάιιεια ε δηαθήξπμε ζα δεκνζηεπζεί θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο.” 

 

Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δεκνπξαζία, ηελ αθξηβή ζέζε ηνπ ηεκαρίνπ θαη ινηπέο 

δηεπθξηλίζεηο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζπλζνύλ ζην Γξαθείν Δζόδσλ θαη Γεκνηηθήο 

Ξεξηνπζίαο ηνπ Ρκήκαηνο Νηθνλνκηθώλ πεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο, θ. Ληθνιάνπ Διέλε, 

γξαθείν Ρακείνπ ηνπ Γήκνπ, ηειέθσλν: 2384350226. 

 

 Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ 

 

 

 

ΚΞΗΛΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 
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