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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 

1) τις διατάξεις του  Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) «περί των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων 
διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων» 
2) τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», ως τροποποιήθηκαν με τις 
διατάξεις του Ν. 4555/2018 
3) τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
4) την αριθμ. 5/2019 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Δ.Κ. Ασπροβάλτας 
5) την αριθμ. 65/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλβης (ΑΔΑ: 6Σ97Ω9Ω-ΛΡΣ)  
6) την αριθμ. 96/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΝΥΡΩ9Ω-ΑΣ1) 
7) την αρ. 7752/17.4.2019 διακήρυξη δημοπρασίας (ΑΔΑ: 687ΞΩ9Ω-ΠΥΞ) 
8) το από 6.5.2019 πρακτικό δημοπρασίας 
9) την αρ. 148/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 93Γ9Ω9Ω-ΒΑ6) 
10) την αρ. πρωτ. 10580/31.5.2019 διακήρυξη δημοπρασίας (ΑΔΑ: 7ΝΔ8Ω9Ω-Χ5Δ) 
11) το από 11.6.2019 πρακτικό δημοπρασίας 
12) την αρ. 185/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΠΙΞΩ9Ω-ΡΜ9) 
  

Προκηρύσσει: 

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση δημοτικών οικοπέδων στην 
Δ.Κ. Ασπροβάλτας της Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου του Δήμου Βόλβης, όπως αναλυτικά αυτά περιγράφονται στο 
άρθρ. 2, για τη συγκεκριμένη χρήση του άρθρ. 7 και με την προϋπόθεση του άρθρ. 5 της παρούσας.  

 
Άρθρο 1ο 

Χρόνος και τόπος της δημοπρασίας 
Η δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (άνωθεν ΚΑΠΗ), στο Δημοτικό 
Κατάστημα Σταυρού, στις 2 Ιουλίου 2019, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα από 11:00 π.μ. έως 11:30 
π.μ., ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής δημοπρασιών (άρθρο 1 Π.Δ. 270/81). 
Η κατακύρωση των πρακτικών της δημοπρασίας θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
 

Άρθρο 2ο 
Αντικείμενο της δημοπρασίας 

Με την παρούσα διακήρυξη εκτίθεται σε φανερό και προφορικό πλειοδοτικό διαγωνισμό η εκμίσθωση 
δημοτικών οικοπέδων στην Δ.Κ. Ασπροβάλτας της Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου του Δήμου Βόλβης και 
συγκεκριμένα των κάτωθι: 

1. ΟΙΚΟΠΕΔΟ 186 ΣΤΟ Ο.Τ. 37 εμβαδού 24 τ.μ.  
2. ΟΙΚΟΠΕΔΟ 187 ΣΤΟ Ο.Τ. 37 εμβαδού 32 τ.μ.  
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3. ΟΙΚΟΠΕΔΟ 188 ΣΤΟ Ο.Τ. 37 εμβαδού 32 τ.μ.  
4. ΟΙΚΟΠΕΔΟ 189 ΣΤΟ Ο.Τ. 37 εμβαδού 32 τ.μ.  
5. ΟΙΚΟΠΕΔΟ 190 ΣΤΟ Ο.Τ. 37 εμβαδού 32 τ.μ.  
6. ΟΙΚΟΠΕΔΟ 191 ΣΤΟ Ο.Τ. 37 εμβαδού 32 τ.μ. 
7. ΟΙΚΟΠΕΔΟ 192 ΣΤΟ Ο.Τ. 37 εμβαδού 32 τ.μ.  

Το δικαίωμα χρήσης των ακινήτων δεν είναι μεταβιβάσιμο και θα ασκείται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. 
 

Άρθρο 3ο 
Διάρκεια της σύμβασης 

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε ένα (1) έτος και αρχίζει από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και 
σε καμία περίπτωση πριν τη λήξη της προηγούμενης σύμβασης. Η εγκατάσταση του πλειοδότη θα γίνει 
μετά από έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου.  
Αποκλείεται αξίωση του πλειοδότη για αποζημίωση, λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας 
από την Οικονομική Επιτροπή ή καθυστέρησης της εγκατάστασής του, που θα προέρχεται από κάποιο 
νομικό ή πραγματικό κώλυμα, καθώς επίσης και η μονομερής λύση της σύμβασης για το λόγο αυτό. 

 
Άρθρο 4ο 

Ελάχιστο όριο προσφοράς 
Ως ελάχιστο όριο προσφοράς του ετήσιου μισθώματος, που θα αποτελεί και την τιμή εκκίνησης της 
δημοπρασίας, ορίζεται το ποσό των 7,20 €/τ.μ., ήτοι: 172,80 € για το 1ο οικόπεδο και 230,40 € για το 2ο, 
3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7o οικόπεδο. Το ετήσιο μίσθωμα, όπως αυτό διαμορφωθεί κατά τη δημοπράτηση, θα 
επιβαρύνεται και με το τέλος χαρτοσήμου 3,60% και θα καταβληθεί ολόκληρο με την υπογραφή του 
συμφωνητικού.  

Άρθρο 5ο 
Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία - δικαιολογητικά 

Στη δημοπρασία μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής μορφής, 
καθώς και κοινοπραξίες, με την προϋπόθεση να διατηρούν επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος, με 
τη σχετική άδεια λειτουργίας με ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.  
Όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στη δημοπρασία, πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή Διενέργειας 
Δημοπρασιών, κατά την ημέρα και ώρα διενέργειας της δημοπρασίας, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
α) Ταυτότητα του φυσικού προσώπου. Εάν συμμετέχει νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε εταιρικής μορφής ή 
κοινοπραξία πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο καταστατικό, το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης, 
από το οποίο να προκύπτει η κατά νόμο δημοσίευση, καθώς και πρακτικό συμμετοχής στη δημοπρασία με 
εξουσιοδότηση συγκεκριμένου προσώπου. Για τη συμμετοχή κοινοπραξιών δεν είναι απαραίτητη η 
ιδιαίτερη νομική προσωπικότητα. 
β) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της τιμής εκκίνησης. 
γ) Δημοτική ενημερότητα του ίδιου και του εγγυητή αυτού. 
δ) Υπεύθυνη δήλωση του ίδιου και του εγγυητή αυτού ότι έλαβαν γνώση των όρων διακήρυξης και 
αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 
ε) Άδεια λειτουργίας επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος με ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. 
στ) Αυτός που πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει ρητά στην Επιτροπή Διενέργειας 
Δημοπρασιών και μάλιστα πριν από την έναρξη της δημοπρασίας, παρουσιάζοντας και το νόμιμο 
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό. 
Όποιο από τα ανωτέρω έγγραφα και δικαιολογητικά συμμετοχής δεν χορηγείται ή μπορεί να αναζητηθεί 
αυτεπάγγελτα από τον Δήμο, ο συμμετέχων οφείλει, με υπεύθυνη δήλωσή του, να το γνωστοποιήσει στην 
Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών, πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας. Με τη δήλωσή του, θα 
δεσμεύεται εγγράφως ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό του ή στην εταιρεία που ενδεχόμενα εκπροσωπεί, 
κανένα κώλυμα συμμετοχής, με βάση τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. 
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται για έλεγχο στην Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών μέχρι την 
έναρξη της διαδικασίας της δημοπρασίας.  
Δεν μπορεί να συμμετάσχει στη δημοπρασία ενδιαφερόμενος που δεν έχει προσκομίσει κάποιο από τα 
ανωτέρω δικαιολογητικά. Επίσης, δεν μπορεί να συμμετάσχει ενδιαφερόμενος που υποβάλλει 
δικαιολογητικά, τα οποία δεν διαλαμβάνουν κάποιο από τα ανωτέρω στοιχεία. 
Δεν μπορεί να συμμετάσχει στη δημοπρασία ενδιαφερόμενος που οφείλει μισθώματα προηγούμενων 
ετών από εκμίσθωση ακινήτων του δήμου.  
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Κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να φέρει και εγγυητή, ο οποίος, μαζί με τον τελευταίο πλειοδότη, θα 
προσυπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα καταστεί αλληλεγγύως και εις ολόκληρο υπεύθυνος 
με τον τελευταίο πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.  
Στις περιπτώσεις επανάληψης της δημοπρασίας κατατίθεται η ίδια εγγύηση, υπολογιζόμενη όμως επί του 
ποσού της τελευταίας προσφοράς. Η κατατιθέμενη εγγύηση επιστρέφεται σε αυτούς που μετέχουν στη 
δημοπρασία - πλην του πλειοδότη - αμέσως μετά την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την 
κατακύρωση του διαγωνισμού. Στον πλειοδότη επιστρέφεται μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, 
αφού την αντικαταστήσει με άλλη, ποσού ίσου με το 1/10 του ετήσιου τιμήματος που τελικά προσφέρθηκε 
από αυτόν στη δημοπρασία, για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός της οριζόμενης προθεσμίας 
καταβολής του τιμήματος, καθώς και την καλή εκτέλεση όλων των όρων της διακήρυξης. Η εγγύηση αυτή 
επιστρέφεται μετά τη λήξη της σύμβασης και την πλήρη εκπλήρωση των όρων αυτής. 
 

Άρθρο 6ο 
Τρόπος διεξαγωγής της δημοπρασίας - ανάδειξη πλειοδότη 

Ο διαγωνισμός θα είναι φανερός και οι διαγωνιζόμενοι θα πλειοδοτούν προφορικά ενώπιον της Επιτροπής 
Διενέργειας Δημοπρασιών. Κατά την ημέρα της δημοπρασίας, οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να 
πλειοδοτούν σε ΕΥΡΩ (€,) ανά ευρώ και μόνο. Οι προσφορές θα γράφονται στο πρακτικό με τη σειρά που 
εκφωνήθηκαν με το ονοματεπώνυμο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη 
και η δέσμευση αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και τελικά 
επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη. 
Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία της δημοπρασίας μπορούν να υποβάλλουν γραπτώς τυχόν ενστάσεις 
κατά της διαδικασίας. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών, 
μνημονεύονται στο πρακτικό και η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει γι' αυτές με πλήρη αιτιολογία, μετά 
από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών.  
Η δημοπρασία κατακυρώνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής υπέρ αυτού, που προσέφερε το 
μεγαλύτερο ποσό.  
Με τη συμμετοχή του στη δημοπρασία, ο κάθε ενδιαφερόμενος αυτοδίκαια αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης. 
 

Άρθρο 7ο 
Όροι της σύμβασης - δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 

Τα προς εκμίσθωση δημοτικά οικόπεδα μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο ως χώροι 
ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, οι οποίες κατέχουν τη 
σχετική άδεια λειτουργίας με ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.  
Διαφοροποίηση της χρήσης τους απαγορεύεται.  
Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων στα οικόπεδα, καθώς και διαφημιστικών 
στοιχείων, ως και οιαδήποτε επέμβαση στον χώρο, χωρίς την άδεια των αρμοδίων Υπηρεσιών του 
Δήμου, καθώς και η κατασκευή μονίμων ή προσωρινών εγκαταστάσεων, όπως π.χ. υποστυλώματα, 
δάπεδα, ξύλινες πέργκολες κλπ., καθώς και η τοποθέτηση υπαιθρίων μπάρ, ντουλαπιών, κλιματιστικών 
σωμάτων, εναερίων καλωδίων ηλεκτροδότησης κλπ.. 
Ο Δήμος δε φέρει καμιά ευθύνη απέναντι στο μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στην οποία 
βρίσκεται το μίσθιο, αφού τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση, ούτε για την ύπαρξη οιασδήποτε δουλείας. 
Κατά συνέπεια, δεν υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος. Ακόμα, αποκλείεται στο 
μισθωτή η μονομερής λύση της σχετικής σύμβασης για το λόγο αυτό. 
Οι δαπάνες συντήρησης που θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης και οφείλονται σε κακή χρήση 
του ακινήτου εκ μέρους του μισθωτή ή τρίτων, βαρύνουν το μισθωτή. Αυτός δεν δικαιούται να ενεργήσει 
στο χώρο καμιά απολύτως τροποποίηση ή προσθήκη ή αφαίρεση που να μεταβάλλει την αρχική του 
μορφή, χωρίς την άδεια του Δήμου, ούτε και να επιφέρει αλλοιώσεις. Τυχόν παρέμβαση, χωρίς την άδεια 
του Δήμου, συνεπάγεται την έξωση του μισθωτή, λόγω παράβασης των όρων της διακήρυξης και της 
σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 10 της παρούσας. Ο μισθωτής επιβαρύνεται 
με τις δαπάνες για την υδροληψία, αποχέτευση, ηλεκτρική ενέργεια, αέριο, φωτισμό, τηλεφωνική σύνδεση 
και οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες για να 
συνδεθεί με το αντίστοιχο δίκτυο. 
Αν προκύψει θέμα εγκατάστασης κάποιου αντικειμένου, το είδος και η θέση ορίζεται από την τεχνική 
υπηρεσία του δήμου. Η δαπάνη εγκατάστασής του θα βαρύνει το μισθωτή.  
Ο μισθωτής οφείλει να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και 
γενικά να το προστατεύει από κάθε καταπάτηση τρίτου, με τις προσήκουσες αγωγές, οι οποίες του 

ΑΔΑ: ΡΡΕΨΩ9Ω-8ΟΘ



εκχωρούνται. Για τυχόν αμέλειά του ευθύνεται έναντι του Δήμου, ο οποίος διατηρεί το δικαίωμα άσκησης 
κάθε ενδίκου μέσου για την περιφρούρηση των συμφερόντων του. Υποχρεούται ακόμη, μόλις λήξει η 
σύμβαση, να αποδώσει το χώρο ελεύθερο και σε καλή κατάσταση μετά τις τυχόν προσθήκες και βελτιώσεις 
του, χωρίς να δικαιούται να αφαιρέσει από αυτό κανένα οικοδομήσιμο υλικό. Τα υλικά αυτά θα 
παραμείνουν προς όφελος του Δήμου, χωρίς αποζημίωση. Οιαδήποτε φθορά ή βλάβη θα βαρύνει αυτόν. 
Σε αντίθετη περίπτωση, υποχρεούται να αποζημιώσει το Δήμο. 
Ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου, ούτε 
απαλλάσσεται της καταβολής του μισθώματος μέχρι τη λήξη της σύμβασης.  
Στο μισθωτή, σε περίπτωση μη αποχώρησης κατά την ημερομηνία λήξης της σύμβασής του, θα  επιβληθεί 
ποινική ρήτρα, η οποία θα ανέρχεται στο διπλάσιο του μισθώματος. 
Ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης από το Δήμο ή μείωσης του μισθώματος για βλάβη του 
μισθίου από θεομηνία ή άλλη τυχαία αιτία, που θα επέλθει σε αυτόν μετά την κατακύρωση της 
δημοπρασίας, ούτε και απαλλάσσεται της καταβολής του μισθώματος, εάν δεν έκανε χρήση του μισθίου 
χωρίς υπαιτιότητα του Δήμου. 
Απαγορεύεται η μερική ή ολική παραχώρηση του δικαιώματος σε τρίτο και η σιωπηρή ανανέωση της 
σύμβασης. Επίσης, απαγορεύεται στο μισθωτή να παραχωρήσει τη χρήση του δικαιώματος σε τρίτο λόγω 
ασθενείας του, αν πρωτύτερα δεν το γνωρίσει στον Δήμο και προσκομίσει τα σχετικά περί της ασθενείας 
του πιστοποιητικά από νοσοκομείο. 
Ο μισθωτής οφείλει ν’ απομακρύνει τα προσωπικά του αντικείμενα με τη λήξη της σύμβασης. 

 
Άρθρο 8ο 

Υπογραφή της σύμβασης 
Ο πλειοδότης και ο εγγυητής αυτού οφείλουν μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση στον 
πλειοδότη του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθουν για τη σύνταξη και υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης, διαφορετικά, η εγγύηση που έχει κατατεθεί καταπίπτει υπέρ του Δήμου, χωρίς 
δικαστική παρέμβαση και ενεργείται επαναληπτική δημοπρασία σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη και 
εγγυητή, ενεχομένων και των δύο για την «επί έλαττον διαφορά» του τιμήματος από εκείνο της 
προηγούμενης δημοπρασίας. Αυτό ισχύει και όταν κηρύσσεται έκπτωτος. Μετά τη λήξη της παραπάνω 
προθεσμίας, η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίσθηκε οριστικά.  
Ο τελευταίος πλειοδότης, πριν την υπογραφή της σύμβασης, οφείλει να καταβάλει ολόκληρο το μίσθωμα 
του πρώτου μισθωτικού έτους, το οποίο επιβαρύνεται και με το τέλος χαρτοσήμου 3,60%. 
Σε περίπτωση που ο πλειοδότης δεν καταβάλει το παραπάνω ποσό, δεν είναι δυνατή η υπογραφή της 
σύμβασης και κηρύσσεται έκπτωτος με όλες τις νόμιμες συνέπειες. 
Ως ελάχιστο όριο προσφοράς, κατά την επαναληπτική δημοπρασία, ορίζεται το ποσό που κατακυρώθηκε 
στο όνομά του, το οποίο μπορεί να μειωθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
Η δημοπρασία διεξάγεται, επαναλαμβάνεται και εγκρίνεται με την αυστηρή εφαρμογή των διατάξεων του 
Π.Δ. 270/1981 και του Κώδικα Δήμων (Ν. 3463/2006). 
Αποκλείεται στο μισθωτή η μονομερής λύση της σχετικής σύμβασης. 

 
Άρθρο 9ο 

Επανάληψη – ματαίωση της δημοπρασίας 
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται, μετά από σχετική απόφαση του Δημάρχου, αν δεν παρουσιαστεί κανείς 
ενδιαφερόμενος για να συμμετάσχει σ’ αυτήν. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 
3463/2006, αν και η δεύτερη δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, η εκμίσθωση μπορεί να γίνει με 
απευθείας συμφωνία, της οποίας τους όρους καθορίζει το Δημοτικό Συμβούλιο.  
Μπορεί, μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η δημοπρασία να επαναληφθεί όταν: 

 το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ή το Γενικό Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, λόγω ασύμφορου τιμήματος ή σφάλματος κατά τη διενέργεια της 
δημοπρασίας,  

 μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης δεν υπογράφει τα πρακτικά,  

 μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της κατακυρωτικής απόφασης, δεν προσέλθει 
εμπρόθεσμα για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης. 

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου και αναφέρεται 
στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιεύεται, όπως και η αρχική, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες 
πριν τη διενέργειά της. 
Η δημοπρασία ματαιώνεται στην περίπτωση που, κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, διαπιστωθούν 
ελλείψεις αυτών που αφορούν σε όλους τους διαγωνιζόμενους. 
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Για ό,τι δεν προβλέπεται από τους παρόντες όρους διακήρυξης εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του Π.Δ. 
270/1981 και του Ν. 3463/2006. 
 

Άρθρο 10ο 
Λοιπές διατάξεις 

Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας συνεπάγεται: 
α) την κήρυξη του πλειοδότη έκπτωτου των δικαιωμάτων του, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
και τη λύση της σχετικής σύμβασης.  
β) τη σε βάρος του επανάληψη της δημοπρασίας, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο, με απόφασή του, το 
Δημοτικό Συμβούλιο. 
γ) την αξίωση του Δήμου αποζημίωσης για κάθε άλλη ζημιά που τυχόν θα υποστεί από την παραπάνω, 
λόγω υπαιτιότητας του πλειοδότη, λύση σύμβασης, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο, με απόφασή του, το 
Δημοτικό Συμβούλιο. 

 
Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από το Τμήμα Εσόδων & Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας 
της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλβης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ. 
2397330231, φάξ 2397065600. Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους 
ενδιαφερόμενους, ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.  
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

ΛΙΑΜΑΣ Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 
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