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ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΔΗΜΟΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 
Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ 

Ζχοντασ υπόψθ: 
1. Τισ διατάξεισ του Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) «κακοριςμόσ των οργάνων, τθσ διαδικαςίασ 

και των όρων διενεργείασ δθμοπραςιϊν δι' εκποίθςιν ι εκμίςκωςιν πραγμάτων των διμων και 
κοινοτιτων» 

2. Τισ διατάξεισ του άρκρ. 72 Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ − Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» 

3. Τισ διατάξεισ του άρκρ. 192 Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) «Εκμίςκωςθ ακινιτων των Διμων και των 
Κοινοτιτων», όπωσ αυτό τροποποιικθκε με το άρκρ. 196 Ν. 4555/2018 και ιςχφει  

4. Τθν με αρ. 3/2022 απόφαςθ του Συμβουλίου Κοινότθτασ Νυμφόπετρασ  
5. Τθν με αρ. 103/2022 απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου Βόλβθσ, για τθν εκμίςκωςθ τμιματοσ 

δθμοτικοφ ακινιτου (ΑΔΑ: ΩΑΔ3Ω9Ω-ΞΩΔ)  
6. Τθν με αρ. 454/2022 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Βόλβθσ, για τον κακοριςμό 

των όρων διεξαγωγισ τθσ δθμοπραςίασ (ΑΔΑ: ΩΔΔΣΩ9Ω-ΠΨ3) 
 
  Διακθρφςςει ότι: 
 
Εκτίκεται ςε φανερι, πλειοδοτικι και προφορικι δθμοπραςία θ εκμίςκωςθ τμιματοσ ακινιτου, 
ιδιοκτθςίασ του Διμου Βόλβθσ, το οποίο κα εκμιςκωκεί αποκλειςτικά, προκειμζνου να 
χρθςιμοποιθκεί για τθν ς’ αυτό ανζγερςθ ςταβλικϊν εγκαταςτάςεων, ωσ εξισ: 
 

- Στθν Κοινότθτα Νυμφόπετρασ Δ.Ε. Εγνατίασ: ζκταςθ 4.399,14 τ.μ., τμιμα του με αρ. 791 
τεμαχίου, ωσ αυτό οριοκετείται ςε υπάρχον τοπογραφικό διάγραμμα, ςε ΕΓΣΑ ϋ87 
 

Άρκρο 1 
Η δθμοπραςία κα είναι φανερι, πλειοδοτικι και προφορικι και κα διεξαχκεί ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα 
Σταυροφ, ςτα γραφεία τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν Διμου Βόλβθσ (άνωκεν ΚΑΡΗ), τθν 10θ 
Ιανουαρίου 2023, θμζρα Τρίτθ και ϊρα από 10:00 π.μ. ζωσ 10:30 π.μ., ενϊπιον τθσ αρμόδιασ 
Επιτροπισ Διενζργειασ Δθμοπραςιϊν.  
 

Άρκρο 2 
Το προσ εκμίςκωςθ ακίνθτο βρίςκεται ςτθν Κοινότθτα Νυμφόπετρασ, είναι ζκταςθσ 4.399,14 τ.μ., 
τμιμα του με αρ. 791 τεμαχίου, ςε κζςθ, όρια και υπό ςτοιχεία, όπωσ αυτά εμφαίνονται ςτο 
ςυνθμμζνο ςτο φάκελο τοπογραφικό διάγραμμα και κα εκμιςκωκεί αποκλειςτικά, προκειμζνου να 
χρθςιμοποιθκεί για τθ ς’ αυτό ανζγερςθ ςταβλικϊν εγκαταςτάςεων.  
Το δικαίωμα χριςθσ του ακινιτου δεν είναι μεταβιβάςιμο και κα αςκείται αποκλειςτικά από τον 
ανάδοχο. 

 
Άρκρο 3 

Η τιμι εκκίνθςθσ τθσ πλειοδοςίασ ορίηεται ςε δζκα (10) ευρϊ ανά ςτρζμμα ετθςίωσ.  
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Άρκρο 4 

Η διάρκεια τθσ μίςκωςθσ ορίηεται ςε εννζα (9) ζτθ και κα αρχίςει από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ 
ςφμβαςθσ.  
 

Άρκρο 5 
Η δθμοπραςία κα διεξαχκεί με τον τρόπο και ςτο χρόνο που προαναφζρκθκε. Η δθμοπραςία μπορεί να 
ςυνεχιςτεί και πζραν τθσ οριηομζνθσ ςτθ διακιρυξθ ϊρασ, εφ’ όςον εξακολουκοφν, άνευ διακοπισ, οι 
προςφορζσ. Για τθ ςυνζχιςθ τθσ δθμοπραςίασ και πζραν τθσ οριηόμενθσ ϊρασ αποφαςίηει θ Επιτροπι 
Διενζργειασ Δθμοπραςιϊν, θ απόφαςθ τθσ οποίασ καταχωρείται ςτα πρακτικά.  
Οι διαγωνιηόμενοι κα πλειοδοτοφν προφορικά ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, μόνον ςε ΕΥΩ (€) 
και ανά ευρϊ και μόνο.  
Οι προςφορζσ των πλειοδοτϊν αναγράφονται ςτα πρακτικά, κατά ςειρά εκφωνιςεωσ, μαηί με το 
ονοματεπϊνυμο του πλειοδότθ. 
Κάκε προςφορά είναι δεςμευτικι για τον πλειοδότθ, θ δζςμευςθ δζ αυτι μεταφζρεται αλλθλοδιαδόχωσ 
από τον πρϊτο ςτουσ ακολοφκουσ και βαρφνει οριςτικά τον τελευταίο πλειοδότθ. 
Αν κάποιοσ πλειοδοτεί για λογαριαςμό άλλου, οφείλει να το δθλϊςει ρθτά ςτθν Επιτροπι Διενζργειασ 
Δθμοπραςιϊν πριν από τθν ζναρξθ τθσ δθμοπραςίασ, παρουςιάηοντασ και το νόμιμο ςυμβολαιογραφικό 
πλθρεξοφςιο, διαφορετικά κεωρείται ότι μετζχει για δικό του λογαριαςμό. 
Η απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Δθμοπραςιϊν για αποκλειςμό ενδιαφερομζνου να ςυμμετάςχει 
ςτθ δθμοπραςία, επειδι δεν πλθροί τουσ από τθν οικεία διακιρυξθ προβλεπόμενουσ όρουσ, 
αναγράφεται ςτα πρακτικά. Τα πρακτικά τθσ δθμοπραςίασ ςυντάςςονται ςε απλό χαρτί. 
Οι ςυμμετζχοντεσ ςτθ διαδικαςία τθσ δθμοπραςίασ μποροφν να υποβάλλουν γραπτϊσ τυχόν ενςτάςεισ 
κατά τθσ διαδικαςίασ. Οι ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτθν Επιτροπι Διενζργειασ Δθμοπραςιϊν, 
μνθμονεφονται ςτο πρακτικό και θ Οικονομικι Επιτροπι αποφαςίηει γι’ αυτζσ με πλιρθ αιτιολογία, μετά 
από ςχετικι γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Δθμοπραςιϊν. 
Η δθμοπραςία κατακυρϊνεται, με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, υπζρ αυτοφ που προςζφερε το 
μεγαλφτερο ποςό. 
Με τθ ςυμμετοχι του ςτθ δθμοπραςία, ο κάκε ενδιαφερόμενοσ αυτοδίκαια αποδζχεται πλιρωσ και 
ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ. 
 

Άρκρο 6 
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ δθμοπραςία ζχουν δθμότεσ του Διμου Βόλβθσ, κάτοικοι τθσ Κοινότθτασ, 
όπου κείτεται το ακίνθτο.  
Σε περίπτωςθ που δεν υπάρξουν ενδιαφερόμενοι κάτοικοι τθσ αντίςτοιχθσ Κοινότθτασ, δικαίωμα 
ςυμμετοχισ ζχουν όλοι οι δθμότεσ του Διμου Βόλβθσ, κάτοικοι οποιαςδιποτε Κοινότθτασ του Διμου. 
Σε περίπτωςθ που δεν υπάρξουν ενδιαφερόμενοι δθμότεσ του Διμου Βόλβθσ, τότε θ δθμοπραςία 
κθρφςςεται άγονθ και επαναλαμβάνεται ςε νζα θμερομθνία. 
Σθμειϊνεται πωσ οι ςυμμετζχοντεσ ςτθ δθμοπραςία δεν πρζπει να ζχουν ςτθν κατοχι τουσ άλλθ 
μιςκωμζνθ ζκταςθ για εγκατάςταςθ ςταβλικϊν εγκαταςτάςεων (απαιτείται θ προςκόμιςθ ςχετικισ 
υπεφκυνθσ διλωςθσ), ι να είναι ιδιοκτιτεσ κατάλλθλθσ προσ τοφτο ζκταςθσ. 
Δεν ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ δθμοπραςία όςοι οφείλουν ςτο Διμο Βόλβθσ και ςτα νομικά του 
πρόςωπα και οι ςυνταξιοφχοι όλων των κλάδων.  
Πποιοσ επικυμεί να ςυμμετάςχει ςτθ δθμοπραςία, προκειμζνου να γίνει δεκτόσ ςε αυτι, πρζπει να 
κατακζςει ςτθν Επιτροπι Διενζργειασ Δθμοπραςιϊν, κατά τθν θμζρα διενζργειασ τθσ δθμοπραςίασ 
και ζωσ ϊρα 09:50 π.μ., τα κάτωκι δικαιολογθτικά, όλα επί ποινι αποκλειςμοφ:   
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

1. Γραμμάτιο ςφςταςθσ παρακατακικθσ του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων ι εγγυθτικι 
επιςτολι αναγνωριςμζνθσ Τράπεηασ ι βεβαίωςθ του Ταμείου Παρακατακθκϊν και Δανείων για 
παρακατάκεςθ ς’ αυτό από αυτόν, που επικυμεί να λάβει  μζροσ ςτθ δθμοπραςία, ωσ εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, ποςοφ ίςου προσ το ζνα δζκατο (1/10) του οριηόμενου ςτθ 
διακιρυξθ ελάχιςτου ορίου πρϊτθσ προςφοράσ, υπολογιηομζνου επί του ςυνόλου τθσ 
εννεαετοφσ (9) μιςκϊςεωσ, ιτοι ποςοφ 39,59 €. Η ωσ άνω εγγυθτικι επιςτολι κα 
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αντικαταςτακεί, μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, με άλλθ αόριςτθσ διάρκειασ, ποςοφ ίςου με 
τα 1/10 επί του ετθςίου μιςκϊματοσ που κα επιτευχκεί κατά τθ δθμοπραςία, υπολογιηομζνου 
επί του ςυνόλου τθσ εννεαετοφσ (9) μιςκϊςεωσ, που κα εγγυάται τθν καλι εκτζλεςθ όλων των 
όρων τθσ διακιρυξθσ και του ςυμφωνθτικοφ μιςκϊςεωσ που κα υπογραφεί. 

2. Βεβαίωςθ μόνιμθσ κατοικίασ και εγγραφισ ςτα δθμοτολόγια του Διμου  
3. Φωτοτυπία του δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ 
4. Βεβαίωςθ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Βόλβθσ ότι δεν οφείλει ς’ αυτόν 

(Δθμοτικι ενθμερότθτα), τόςο ο ίδιοσ, όςο και θ ςφηυγόσ του 
5. Ριςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ 
6. Εκκακαριςτικό ςθμείωμα προθγοφμενου οικονομικοφ ζτουσ 
7. Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86, ςτθν οποία κα δθλϊνεται θ πρόκεςι του και θ γνϊςθ τθσ 

υποχρζωςισ του για εγγραφι ςτο Μθτρϊο Κτθνοτρόφων, εντόσ διαςτιματοσ ενόσ (1) μινα από 
τθν υπογραφι του μιςκωτθρίου ςυμβολαίου για τθν ζκταςθ  

8. Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86, ςτθν οποία κα αναφζρεται ότι ζλαβε γνϊςθ των όρων τθσ 
διακιρυξθσ, τουσ οποίουσ και αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα, κακϊσ και ότι ζλαβε γνϊςθ 
τθσ πραγματικισ κατάςταςθσ του μιςκίου  

9. Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86, ότι δεν ζχει ςτθν κατοχι του μζχρι ςιμερα ιδιωτικι, δθμόςια 
ι δθμοτικι ζκταςθ, κατάλλθλθ για ανζγερςθ ςταβλικϊν εγκαταςτάςεων 

10. Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86, ότι δεν οφείλει ςε κανζνα από τα νομικά πρόςωπα, 
επιχειριςεισ και Οργανιςμοφσ του Διμου Βόλβθσ και ότι δεν μετζχει ςε οποιαςδιποτε μορφισ 
εταιρεία, θ οποία  οφείλει ςτο Διμο     

11. Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86, ότι δεν είναι ςυνταξιοφχοσ οποιουδιποτε κλάδου 
12. Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86, ότι δεν ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του κάποιο κϊλυμα 

ςυμμετοχισ, με βάςθ τα αναφερόμενα παραπάνω (ςε περίπτωςθ που κάποιο από τα ανωτζρω 
ζγγραφα και δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ δεν χορθγείται ι μπορεί να αναηθτθκεί αυτεπάγγελτα 
από το Διμο).  

 
Τα ωσ άνω δικαιολογθτικά, με αρ. 3, 4, 8, 10 και 12, οφείλουν να υποβάλλουν και οι εγγυθτζσ των 
ενδιαφερομζνων. 
Ωσ εγγυθτζσ δεν γίνονται δεκτοί ο ςφηυγοσ ι θ ςφηυγοσ, κακϊσ και τα τζκνα αυτϊν, που δεν 
υποβάλλουν ανεξάρτθτθ φορολογικι διλωςθ.  
Η ζλλειψθ  ενόσ ι  περιςςοτζρων  εκ των  παραπάνω  δικαιολογθτικϊν  αποκλείει  τον ενδιαφερόμενο 
από τθ διαδικαςία τθσ ςυμμετοχισ ςτθ δθμοπραςία.  
Η ευκφνθ για τθ ςυγκζντρωςθ και τθν εμπρόκεςμθ κατάκεςθ των δικαιολογθτικϊν βαρφνει αποκλειςτικά 
και μόνο τον ενδιαφερόμενο. 
Κατά τρόπο βζβαιο, αποκλείονται από τθ διαδικαςία επιλογισ όςοι οφείλουν μιςκϊματα 
προθγουμζνων ετϊν από εκμίςκωςθ ακινιτων του Διμου, κακϊσ και όςοι ζχουν πάςθσ φφςεωσ 
λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ προσ το Διμο Βόλβθσ, τα νομικά του πρόςωπα, τισ επιχειριςεισ και τουσ 
Οργανιςμοφσ του Διμου. 
Ο κάκε ςυμμετζχων ςτθ δθμοπραςία υποχρεοφται να παρουςιάςει αξιόχρεο εγγυθτι, ο οποίοσ κα 
ςυνυπογράψει τα πρακτικά τθσ δθμοπραςίασ και κα καταςτεί αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρο 
υπεφκυνοσ με αυτόν για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, άνευ του δικαιϊματοσ 
διαιρζςεωσ και διηιςεωσ. 
 

Άρκρο 7 
Οι φάκελοι δικαιολογθτικϊν κα κατατεκοφν, επί ποινι αποκλειςμοφ, μζχρι τισ 09.50ϋ π.μ. τθσ θμζρασ τθσ 
δθμοπραςίασ ςτθν Επιτροπι Διενζργειασ Δθμοπραςιϊν. Στθ διαδικαςία μποροφν να προςζλκουν όλοι οι 
νόμιμοι (δια ςυμβολαιογραφικοφ εγγράφου) εκπρόςωποι των ςυμμετεχόντων. Αν κάποιοσ δεν πλθροί τισ 
απαιτοφμενεσ προχποκζςεισ, αυτό κα του ανακοινωκεί πριν τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ των 
προφορικϊν προςφορϊν.  
 

Άρκρο 8 
Ο τελευταίοσ πλειοδότθσ υποχρεοφται να παρουςιάςει αξιόχρεο εγγυθτι, ο οποίοσ κα υπογράψει τα 
πρακτικά τθσ δθμοπραςίασ, κακιςτάμενοσ αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον υπεφκυνοσ μετ’ αυτοφ για τθν 
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εκπλιρωςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ. Ωσ εγγυθτζσ δεν γίνονται δεκτοί ο ςφηυγοσ ι θ ςφηυγοσ, κακϊσ και 
τα τζκνα αυτϊν, που δεν υποβάλλουν ανεξάρτθτθ φορολογικι διλωςθ.  
  

Άρκρο 9 
Μετά τθ λιξθ τθσ δθμοπραςίασ, τα πρακτικά, που ςυντάςςονται ατελϊσ, υπογράφονται από τθν 
Επιτροπι Διενζργειασ Δθμοπραςιϊν, από τον τελευταίο πλειοδότθ και τον εγγυθτι του. Επί των 
πρακτικϊν τθσ δθμοπραςίασ αποφαςίηει θ Οικονομικι Επιτροπι. 
 

Άρκρο 10 
Κάκε ζλλειψθ ι ανακρίβεια δικαιολογθτικϊν, που κα διαπιςτωκεί μετά τον ζλεγχο και πριν τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ, κα ςυνεπάγεται τον αποκλειςμό του ςυμμετζχοντοσ εκείνου, του 
οποίου τα δικαιολογθτικά βρζκθκαν ελλιπι ι ανακριβι.  Η απόφαςθ αποκλειςμοφ κα ανακοινϊνεται και 
κα κοινοποιείται ςτον ενδιαφερόμενο και κα είναι πλιρωσ αιτιολογθμζνθ ωσ προσ τουσ λόγουσ του 
αποκλειςμοφ. 
 

Άρκρο 11 
Η ςφμβαςθ μίςκωςθσ κα καταρτιςτεί οριςτικά μετά τθν ζγκριςθ του αποτελζςματοσ από τα κατά νόμο 
αρμόδια όργανα. 
Αποκλείεται κάκε αξίωςθ του τελευταίου πλειοδότθ για αποηθμίωςθ, λόγω μι ζγκριςθσ των πρακτικϊν 
τθσ δθμοπραςίασ από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα, δθλ. τθν Οικονομικι Επιτροπι, ι λόγω 
κακυςτζρθςθσ τθσ εγκατάςταςισ του, που προζρχεται από κάποιο νομικό ι πραγματικό κϊλυμα, κακϊσ 
επίςθσ απαγορεφεται και θ μονομερισ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ για το λόγο αυτό.   
 

Άρκρο 12 
Ο τελευταίοσ πλειοδότθσ υποχρεοφται μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ ς’ αυτόν τθσ 
απόφαςθσ του αρμοδίου οργάνου, για το αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ και οπωςδιποτε αφότου 
εγκρικεί το πρακτικό δθμοπραςίασ από τισ αρμόδιεσ αρχζσ, να προςζλκει, μαηί με τον εγγυθτι του, για τθ 
ςφνταξθ και υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, διαφορετικά θ εγγφθςθ που ζχει  κατακζςει καταπίπτει 
υπζρ του Διμου, χωρίσ δικαςτικι παρζμβαςθ, ενεργείται δζ αναπλειςτθριαςμόσ ςε βάροσ αυτοφ και του 
εγγυθτι του και ενζχονται και οι δφο για τθ μικρότερθ διαφορά του αποτελζςματοσ τθσ δθμοπραςίασ 
από τθν προθγοφμενθ όμοια. Αυτό ιςχφει και όταν κθρφςςεται ζκπτωτοσ. Μετά τθ λιξθ τθσ παραπάνω 
προκεςμίασ, θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι καταρτίςκθκε οριςτικά. 
Κατά τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, το πρόςωπο που κα πλειοδοτιςει υποχρεοφται να κατακζςει 
ςτο Διμο Βόλβθσ γραμμάτιο ςφςταςθσ παρακατακικθσ του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων ι 
εγγυθτικι επιςτολι ανεγνωριςμζνθσ Τράπεηασ ι βεβαίωςθ του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων 
για παρακατάκεςθ ς’ αυτό από αυτόν, αόριςτθσ διάρκειασ, που κα εγγυάται τθν καλι εκτζλεςθ όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ. Το φψοσ του/τθσ ωσ άνω κα είναι ίςο με το 1/10 του μιςκϊματοσ 
που επετεφχκθ κατά τθ δθμοπραςία, υπολογιηομζνου επί του ςυνόλου τθσ εννεαετοφσ (9) μιςκϊςεωσ.  
 

Άρκρο 13 
Τον πλειοδότθ και τελικό μιςκωτι του μιςκίου επιβαρφνουν τα τυχόν ζξοδα δθμοςιεφςεωσ τθσ 
διακθρφξεωσ, κακϊσ και τα τζλθ τθσ ςυμβάςεωσ (νόμιμεσ κρατιςεισ, τζλθ χαρτοςιμου 3,6% κλπ.). 
Άλλωσ, δεν είναι δυνατι θ υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και κθρφςςεται ζκπτωτοσ, με όλεσ τισ νόμιμεσ 
ςυνζπειεσ. Σε περίπτωςθ άρνθςισ του, ειςπράττονται ςφμφωνα με τα οριηόμενα για τθν είςπραξθ των 
δθμοςίων εςόδων. 
Ωσ ελάχιςτο όριο προςφοράσ κατά τθν επαναλθπτικι δθμοπραςία ορίηεται το ποςό που κατακυρϊκθκε 
ςτο όνομα του τελευταίου πλειοδότθ, το οποίο δφναται να μειωκεί με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ 
Επιτροπισ. 
 

Άρκρο 14 
Η δθμοπραςία διεξάγεται, επαναλαμβάνεται και εγκρίνεται με τθν αυςτθρι εφαρμογι των διατάξεων 
του Π.Δ. 270/1981 και του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων (Ν. 3463/2006). 
Η δθμοπραςία επαναλαμβάνεται. μετά από ςχετικι απόφαςθ του Δθμάρχου, αν δεν παρουςιαςτεί 
κανείσ ενδιαφερόμενοσ για να ςυμμετάςχει ς’ αυτιν. Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 192 του Ν. 
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3463/2006, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 196 Ν. 4555/2018 και ιςχφει, αν και θ δεφτερθ 
δθμοπραςία δεν φζρει αποτζλεςμα, θ εκμίςκωςθ μπορεί να γίνει με απευκείασ ςυμφωνία, τθσ οποίασ 
τουσ όρουσ κακορίηει το Δθμοτικό Συμβοφλιο.  
Μπορεί, μετά από ςχετικι απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, θ δθμοπραςία να επαναλθφκεί, όταν: 

 το αποτζλεςμα αυτισ δεν εγκρικεί από τθν Οικονομικι Επιτροπι, λόγω αςφμφορου τιμιματοσ ι 
ςφάλματοσ κατά τθ διενζργεια τθσ δθμοπραςίασ,  

 μετά τθν κατακφρωςθ τθσ δθμοπραςίασ, ο τελευταίοσ πλειοδότθσ δεν υπογράφει τα πρακτικά,  

 μετά τθν κοινοποίθςθ ςτον τελευταίο πλειοδότθ τθσ κατακυρωτικισ απόφαςθσ, δεν προςζλκει 
εμπρόκεςμα για τθ ςφνταξθ και υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

Η επαναλθπτικι δθμοπραςία γνωςτοποιείται, με περιλθπτικι διακιρυξθ του Δθμάρχου, θ οποία 
αναφζρεται ςτουσ όρουσ τθσ πρϊτθσ διακιρυξθσ και δθμοςιεφεται, όπωσ και θ αρχικι, πζντε (5) 
τουλάχιςτον θμζρεσ πριν τθ διενζργειά τθσ. 
Η δθμοπραςία ματαιϊνεται ςτθν περίπτωςθ που, κατά τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν, διαπιςτωκοφν 
ελλείψεισ αυτϊν, που αφοροφν ςε όλουσ τουσ διαγωνιηόμενουσ. 
Για ό,τι δεν προβλζπεται από τουσ παρόντεσ όρουσ διακιρυξθσ, εφαρμογι ζχουν οι διατάξεισ του Π.Δ. 
270/1981, του Ν. 3463/2006 και του Ν. 4555/2018. 
 

Άρκρο 15 
Η κατατικζμενθ εγγφθςθ επιςτρζφεται ςε αυτοφσ που ςυμμετζχουν ςτθ δθμοπραςία – πλθν του 
τελευταίου πλειοδότθ – αμζςωσ μετά τθν απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ για τθν κατακφρωςθ του 
αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ.  
Στον πλειοδότθ επιςτρζφεται μετά τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, αφοφ τθν αντικαταςτιςει με 
άλλθ, ωσ αναφζρκθκε ανωτζρω, ποςοφ ίςου με το 1/10 του ετθςίου τιμιματοσ που τελικά προςφζρκθκε 
από αυτόν ςτθ δθμοπραςία, υπολογιηομζνου επί του ςυνόλου τθσ εννεαετοφσ (9) μιςκϊςεωσ, αόριςτθσ 
διάρκειασ, για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ζγκαιρθσ και εντόσ τθσ οριηομζνθσ προκεςμίασ καταβολισ του 
τιμιματοσ, κακϊσ και τθν καλι εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ διακιρυξθσ και τθσ ςφμβαςθσ. Η εγγφθςθ 
αυτι επιςτρζφεται μετά τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ και τθν πλιρθ εκπλιρωςθ των όρων αυτισ. 
 

Άρκρο 16 
Απαγορεφεται ςτο μιςκωτι να κάνει χριςθ του μιςκίου πριν τθν υπογραφι του ςχετικοφ μιςκωτθρίου 
ςυμφωνθτικοφ ι/και για άλλο ςκοπό πλιν εκείνου για τον οποίο αυτό είναι προοριςμζνο, δθλαδι για 
τθν ςε αυτό ανζγερςθ ςταβλικϊν εγκαταςτάςεων. Χριςθ του μιςκίου για άλλο ςκοπό ςυνεπάγεται τθ 
δίχωσ αποηθμίωςθ καταγγελία τθσ μίςκωςθσ και θ ζκταςθ επιςτρζφει αυτοδίκαια ςτο Διμο, δίχωσ άλλθ 
απαίτθςθ του μιςκωτι. Στθ ςυνζχεια, ο Διμοσ δφναται να προβεί ςε αναπλειςτθριαςμό ςε βάροσ του 
πλειοδότθ και του εγγυθτι του, ενεχομζνων και των δφο για τθν τυχόν διαφορά του μιςκϊματοσ τθσ νζασ 
δθμοπραςίασ από αυτό τθσ προθγοφμενθσ. 
Θα χρθςιμοποιθκεί αυςτθρά μόνο θ ζκταςθ που εκμιςκϊνεται και απαγορεφεται οποιαδιποτε 
επζμβαςθ ι μετακίνθςθ από τθ κζςθ αυτι. 
Δεν επιτρζπεται οποιαδιποτε εργαςία που κα ζχει ςαν ςυνζπεια τθ δθμιουργία προβλθμάτων ςτουσ 
ιδιοκτιτεσ τυχόν γειτονικϊν αγροτεμαχίων ι των άλλων κτθνοτρόφων τθσ περιοχισ ι και του ιδίου του 
οικιςμοφ. 
 

Άρκρο 17 
Ο μιςκωτισ επιβάλλεται να κάνει χριςθ του μιςκίου βάςει και των αναφερομζνων ςτθ Συνκικθ 
Ramsar ι ςτο δίκτυο Natura.  
 

Άρκρο 18 
Το μίςκωμα, μαηί με το αναλογοφν χαρτόςθμο, κα καταβάλλεται προκαταβολικά ετθςίωσ, με 
βεβαιωτικό χρθματικό κατάλογο ι υπθρεςιακό βεβαιωτικό ςθμείωμα, του πρϊτου μιςκωτικοφ ζτουσ 
καταβαλλομζνου κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Το μίςκωμα κα αναπροςαρμόηεται, μετά το 
πρϊτο ζτοσ, ςε ποςοςτό 5% επί του δθμιουργθκζντοσ προθγοφμενου μιςκϊματοσ. Κακυςτζρθςθ 
καταβολισ του μιςκϊματοσ ςυνεπάγεται ζκπτωςθ του μιςκωτι και διενζργεια αναπλειςτθριαςμοφ, ωσ ο 
νόμοσ ορίηει. Ο μιςκωτισ οφείλει, ςε περίπτωςθ μθ καταβολισ του μιςκϊματοσ, μετά των τυχόν 
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προςαυξιςεων, πζραν των τριϊν (3) μθνϊν από τθ βεβαίωςθ και απαίτθςι του, να αποξθλϊςει τισ 
εγκαταςτάςεισ, με ευκφνθ και χρζωςι του. Σε μθ ςυμμόρφωςι του, ο Διμοσ οφείλει να πράξει τοφτο, με 
χρζωςθ των εξόδων αποξιλωςθσ ςτο μιςκωτι και τα υλικά παραμζνουν ςτο Διμο. 

 
Άρκρο 19 

Ο Διμοσ δεν ευκφνεται ζναντι του μιςκωτοφ, οφτε υποχρεοφται ςε επιςτροφι ι μείωςθ του μιςκϊματοσ 
ι και λφςθ τθσ ςφμβαςθσ άνευ αποχρϊντοσ λόγου.  Εξ’ άλλου ο μιςκωτισ δεν ζχει δικαίωμα μείωςθσ του 
μιςκϊματοσ, για βλάβθ από κεομθνία ι οποιαδιποτε άλλθ αιτία, που τυχόν επζλκει μετά τθν υπογραφι 
τθσ ςφμβαςθσ.  
 

Άρκρο 20 
Αν ο μιςκωτισ κακυςτεριςει να καταβάλει το μίςκωμα ι παραβεί  ολικά ι μερικά οποιονδιποτε από 
τουσ όρουσ τθσ παροφςασ, οι οποίοι κεωροφνται όλοι ουςιϊδεισ, τοφτο κα ςυνεπάγεται: 
α. τθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ και τθν ζκπτωςθ του μιςκωτι από κάκε δικαίωμα από τθ ςφμβαςθ και τθν 
αποβολι του από το μίςκιο, κατά τθ νόμιμθ διαδικαςία,  
β. τθν κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ υπζρ του Διμου Βόλβθσ, ωσ εφλογθσ και ρθτά 
ςυμφωνθκείςασ ποινικισ ριτρασ,  
Σε αυτιν τθν περίπτωςθ, το μίςκιο επανζρχεται ςτθν κατοχι του Διμου, με τα ςε αυτά υπάρχοντα.  
 

Άρκρο 21 
Ο Διμοσ Βόλβθσ ζχει το δικαίωμα να λφςει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ ςε περίπτωςθ: 
α) που ο μιςκωτισ δεν ζχει προβεί, εντόσ τθσ οριηομζνθσ προκεςμίασ, ςτθ λιψθ των απαραιτιτων 
αδειοδοτιςεων για τθ δθμιουργία και λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ,   
β) που ο μιςκωτισ δεν καταβάλλει εγκαίρωσ και εμπροκζςμωσ, πόςο μάλλον κατϋ εξακολοφκθςθ, το 
αναλογοφν μίςκωμα, 
γ) που ο μιςκωτισ δεν ςυμμορφϊνεται ςε οποιονδιποτε από τουσ όρουσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ  
δ) που ο μιςκωτισ δε χρθςιμοποιεί το χϊρο για το ςκοπό, για τον οποίο τον μίςκωςε,  
ε) που πρόκειται να ιδιοχρθςιμοποιιςει το μίςκιο, κατόπιν ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, 
ςτ) που βλάπτεται το δθμόςιο ςυμφζρον, κατόπιν αποφάςεωσ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου και χωρίσ να 
δοκεί καμία αποηθμίωςθ ςτο μιςκωτι. 
 

Άρκρο 22 
Ο μιςκωτισ δεν δικαιοφται μείωςθ του μιςκϊματοσ για οποιονδιποτε λόγο, από τθν κατακφρωςθ τθσ 
μίςκωςθσ και εφ’ εξισ. 
Ο μιςκωτισ δεν απαλλάςςεται τθσ πλθρωμισ του μιςκϊματοσ εάν δεν ζκανε χριςθ αυτοφ χωρίσ 
υπαιτιότθτα  του Διμου. Αν αποχωριςει από το μίςκιο πριν τθ λιξθ τθσ εκμίςκωςθσ, οφείλει να 
καταβάλει το τίμθμα που αναλογεί ςε όλα τα μιςκωτικά ζτθ.  
Ο μιςκωτισ δεν ζχει δικαίωμα να λφςει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ πριν τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου 
μίςκωςθσ, οφτε απαλλάςςεται τθσ καταβολισ του μιςκϊματοσ μζχρι τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ.  
Η μίςκωςθ, από πλευράσ του μιςκωτι, μπορεί να λυκεί μόνο κατόπιν αιτιςεϊσ του προσ το Δθμοτικό 
Συμβοφλιο και λιψθσ κετικισ αποφάςεωσ, υπό όρουσ. 
 

Άρκρο 23 
Ο μιςκωτισ ζχει ακζραια τθν ευκφνθ για αποηθμίωςθ για ηθμιζσ ι βλάβεσ, που κα προκλθκοφν ςε 
πρόςωπα ι πράγματα, ζναντι οποιουδιποτε, είτε από τον ίδιο, είτε από το προςωπικό του, είτε από 
οποιαδιποτε άλλθ αιτία, αναγόμενθ ςτθ ςφαίρα τθσ αντικειμενικισ του ευκφνθσ.  
 

Άρκρο 24 
Κατά τθ λιξθ τθσ μίςκωςθσ, ο μιςκωτισ υποχρεοφται να παραδϊςει αμζςωσ το μίςκιο,  με πρωτόκολλο 
παραδόςεωσ, ελεφκερο και ςε καλι κατάςταςθ, διαφορετικά ευκφνεται ςε αποηθμίωςθ, οιαδιποτε 
φκορά ι βλάβθ κα βαρφνει αυτόν, κα αποβάλλεται βιαίωσ από το ακίνθτο και κα είναι υποχρεωμζνοσ να 
καταβάλλει ςτο Διμο Βόλβθσ, ωσ πρόςτιμο, ποςό ίςο με το διπλάςιο του ετθςίου μιςκϊματοσ, για κάκε 
θμζρα παραμονισ του ςτο μίςκιο, από τθν θμζρα τθσ λιξθσ τθσ ςφμβαςθσ.  
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Άρκρο 25 

Σε περίπτωςθ ςυνταξιοδότθςθσ ι κανάτου του μιςκωτι, δφναται, μετά από απόφαςθ του Δθμοτικοφ 
Συμβουλίου, θ μίςκωςθ να ςυνεχιςτεί από το διάδοχο τθσ εκμετάλλευςθσ και μόνο όταν αυτόσ ζχει 
πρϊτου βακμοφ ςυγγζνεια με το μιςκωτι (ςφηυγοσ, τζκνα), οι οποίοι και υπειςζρχονται από κοινοφ ςτθ 
μιςκωτικι ςχζςθ. Τα ανωτζρω πρόςωπα, εντόσ δφο (2) μθνϊν από το κάνατο του μιςκωτι, υποχρεοφνται 
να δθλϊςουν εγγράφωσ ςτθν αρμόδια υπθρεςία του Διμου τθ βοφλθςι τουσ για τθ ςυνζχιςθ τθσ 
μιςκϊςεωσ, προςκομίηοντασ πιςτοποιθτικό πλθςιεςτζρων ςυγγενϊν. Παράλειψθ τθσ διλωςθσ αυτισ, 
λογίηεται ωσ αρνθτικι διλωςθ, με ςυνζπεια τον αποκλειςμό από τθ μιςκωτικι ςχζςθ. 
 

Άρκρο 26 
Απαγορεφεται απόλυτα θ ςιωπθρι αναμίςκωςθ, υπεκμίςκωςθ, κακϊσ και υπομίςκωςθ του μιςκίου από 
το μιςκωτι. Επίςθσ, απαγορεφεται θ πρόςλθψθ ςυνεταίρων και θ ςφςταςθ εταιρείασ οποιαςδιποτε 
μορφισ, χωρίσ τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του Διμου.  

 
Άρκρο 27 

Ο μιςκωτισ ουδεμία αξίωςθ μπορεί να εγείρει κατά του Διμου για οποιαδιποτε αιτία, ειδικότερα δζ για 
κάκε διαφορά ωσ προσ τθν οριηόμενθ ζκταςθ του μιςκίου, το περιςςότερο ι λιγότερο τθσ οποίασ κα 
μείνει προσ όφελοσ ι προσ ηθμία του και τθσ οποίασ, από τθ ςυμμετοχι του ςτθ δθμοπραςία, 
αποδεικνφεται ότι ζχει λάβει γνϊςθ. 
 

Άρκρο 28 
Ο μιςκωτισ υποχρεοφται να διατθρεί και να διαφυλάςςει τθν κατοχι του μιςκίου, τισ υπζρ αυτοφ 
δουλείεσ, τα όρια αυτοφ, να προςτατεφει αυτό από κάκε καταπάτθςθ τρίτου με τισ προςικουςεσ αγωγζσ, 
οι οποίεσ του εκχωροφνται και γενικά να διατθρεί το μίςκιο ςε καλι κατάςταςθ, διαφορετικά ευκφνεται 
ςε αποηθμίωςθ. Επίςθσ, υποχρεοφται να προςτατεφει τα ςτθν περιοχι υπάρχοντα ζργα και τουσ 
αγροτικοφσ δρόμουσ που περιβάλλουν το μίςκιο, διότι, ςε αντίκετθ περίπτωςθ, ευκφνεται επίςθσ ςε 
αποηθμίωςθ. Για τυχόν αμζλειά του ευκφνεται ζναντι του Διμου, ο οποίοσ διατθρεί το δικαίωμα 
άςκθςθσ κάκε ενδίκου μζςου για τθν περιφροφρθςθ των ςυμφερόντων του. 
Σε όλθ τθ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ, ο μιςκωτισ ζχει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ 
ηθμιϊν ι βλαβϊν του μιςκίου. Οποιαδιποτε τροποποίθςθ, προςκικθ, μεταρρφκμιςθ ι κάκε αναγκαία 
επωφελισ δαπάνθ που τυχόν γίνει ςτο μίςκιο, κατά τθ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ, για τθν αξιοποίθςθ ι 
προςταςία του, τελείται κατόπιν αδείασ των αρμοδίων υπθρεςιϊν του Διμου, βαρφνει το μιςκωτι και 
παραμζνει προσ όφελοσ του μιςκίου, χωρίσ κανζνα απολφτωσ δικαίωμα για αφαίρεςθ ι υποχρζωςθ 
αποηθμίωςθσ του μιςκωτι. 
Απαγορεφεται αυςτθρά θ κατάλθψθ άλλων χϊρων γφρω από τθν εκμιςκοφμενθ ζκταςθ και θ 
τοποκζτθςθ ςε αυτιν μθχανθμάτων ι αντικειμζνων, κυρίωσ εφφλεκτων υλικϊν, που μπορεί να βλάψουν 
το ακίνθτο ι να ρυπάνουν ςοβαρά το περιβάλλον. 

 
Άρκρο 29 

Μετά τθν υπογραφι του μιςκωτθρίου ςυμβολαίου, ο μιςκωτισ κα πρζπει: 
1. Εντόσ διαςτιματοσ ενόσ (1) μινα από τθν υπογραφι του μιςκωτθρίου ςυμβολαίου για τθν ζκταςθ, 
να εγγραφεί ςτο Μθτρϊο Κτθνοτρόφων και να προςκομίςει ςτο Διμο το ςχετικό αποδεικτικό.  
2. Να ςυγκεντρϊςει και προςκομίςει ςτο Διμο τισ κετικζσ γνωμοδοτιςεισ όλων των εμπλεκομζνων 
Υπθρεςιϊν, μζςα ςε διάςτθμα ενόσ (1) ζτουσ και μόνο ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ και λόγω 
αντικειμενικϊν δυςκολιϊν δφναται να παραςχεκεί παράταςθ για ζνα (1) ακόμθ ζτοσ. Μόνον εφόςον 
οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ γνωμοδοτιςουν κετικά, ςυνεχίηεται θ μίςκωςθ/ςφμβαςθ, άλλωσ αυτι αίρεται 
αυτοδικαίωσ και διενεργείται αναπλειςτθριαςμόσ εισ βάροσ του πλειοδότθ και του εγγυθτι αυτοφ, ωσ 
προβλζπεται.  
(Ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά, οι απαιτοφμενεσ κετικζσ γνωμοδοτιςεισ κα πρζπει να λθφκοφν από: 1. 
Τθν Περιφερειακι Δ/νςθ Δθμόςιασ Περιουςίασ, 2. Τθ Δ/νςθ Αγροτικισ Οικονομίασ & Κτθνιατρικισ, 3. Τθν 
Πολεοδομία, 4. Τθν Εφορεία Βυηαντινϊν Αρχαιοτιτων, 5. Τθν Εφορεία Προϊςτορικϊν & Κλαςςικϊν 
Αρχαιοτιτων, 6. Το Δαςαρχείο, 7. Τθ Δ/νςθ Περιβάλλοντοσ & Χωρικοφ Σχεδιαςμοφ, 8. Τθ Δ/νςθ Πολιτικισ 
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Γισ, 9. Τθ Δ/νςθ Περιβαλλοντικισ Υγιεινισ & Δθμόςιασ Υγείασ, 10. Το Φορζα Διαχείριςθσ Λιμνϊν 
Κορϊνειασ – Βόλβθσ). 
3. Μζςα ςε διάςτθμα ενόσ (1) ζτουσ και μόνο ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ και λόγω αντικειμενικϊν 
δυςκολιϊν δφναται να παραςχεκεί παράταςθ για ζνα (1) ακόμθ ζτοσ, κα πρζπει να προςκομίςει ςτο 
Διμο και τθν προβλεπόμενθ περιβαλλοντικι ζκκεςθ/απόφαςθ ζγκριςθσ περιβαλλοντικϊν όρων για τθ 
λειτουργία τθσ μονάδοσ και τθν άδεια λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ.   
Οι εργαςίεσ ανζγερςθσ των ςταβλικϊν εγκαταςτάςεων και θ ζκδοςθ άδειασ λειτουργίασ τθσ 
κτθνοτροφικισ επιχείρθςθσ, για τθν οποία εκμιςκϊκθκε θ ζκταςθ, κα πρζπει να ξεκινιςουν άμεςα και να 
ολοκλθρωκοφν μζςα ςε διάςτθμα δφο (2) ετϊν από τθ ςφνταξθ του μιςκωτθρίου ςυμβολαίου, ωσ 
ανωτζρω. Σε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ και μόνο λόγω επίκλθςθσ και αποδοχισ αντικειμενικϊν δυςκολιϊν, 
κα δφναται να δοκεί παράταςθ για ζνα (1) ακόμθ ζτοσ. 
Σε περίπτωςθ που ο μιςκωτισ, για οποιονδιποτε λόγο, δεν αποκτιςει τθν απαιτοφμενθ άδεια, ο 
εκμιςκωτισ (Διμοσ Βόλβθσ) δεν φζρει καμία απολφτωσ ευκφνθ. 
Τα ζξοδα θλεκτροφωτιςμοφ (κόςτοσ εναερίου δικτφου ΔΕΗ, τζλοσ ςφνδεςθσ, λογαριαςμοί), φδρευςθσ, 
αποχζτευςθσ, άρδευςθσ, ςυντιρθςθσ αγροτικϊν οδϊν κλπ. του μιςκίου, βαρφνουν αποκλειςτικά το 
μιςκωτι. 

 
Άρκρο 30 

Η παράβαςθ οποιουδιποτε όρου τθσ παροφςασ ςυνεπάγεται: 
α) τθν κιρυξθ του πλειοδότθ ζκπτωτου των δικαιωμάτων του, με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου 
και τθ λφςθ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ,  
β) τθ ςε βάροσ του επανάλθψθ τθσ δθμοπραςίασ, εφόςον κρίνει τοφτο ςκόπιμο με απόφαςι του, το 
Δθμοτικό Συμβοφλιο και τθν κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ του επιςτολισ, 
γ) τθν αξίωςθ του Διμου για αποηθμίωςθ για κάκε άλλθ ηθμιά που τυχόν κα υποςτεί από τθν παραπάνω, 
λόγω υπαιτιότθτασ του πλειοδότθ, λφςθ ςφμβαςθσ, εφόςον κρίνει τοφτο ςκόπιμο με απόφαςι του, το 
Δθμοτικό Συμβοφλιο. 
 

Άρκρο 31 
Ρερίλθψθ τθσ διακιρυξθσ αυτισ κα τοιχοκολλθκεί ςτο Δθμαρχιακό Κατάςτθμα Σταυροφ, ςτθν 
Κοινότθτα όπου κείτεται το ακίνθτο, ςτο αντίςτοιχο δθμοτικό κατάςτθμα τθσ Δ.Ε. και κα αναρτθκεί και 
ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου, τουλάχιςτον δζκα (10) πλιρεισ θμζρεσ πριν τθ διενζργεια τθσ δθμοπραςίασ. 
 
Ρλθροφορίεσ για τθ διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ παρζχονται  κατά τισ  εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ από 
τθ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν – Τμιμα Εςόδων, Διαχείριςθσ Δθμοτικισ Ρεριουςίασ & Ταμείου, Δ/νςθ: 
Σταυρόσ Θεςςαλονίκθσ, τθλ. 2397330231, fax 2397065600.  
 
 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΡΟΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 
Α/Α ΤΟΡΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΚΤΑΣΗ ΡΟΣ 

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 
ΔΗΜΟΡΑΣΙΑΣ 

ΡΟΣΟ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 
ΕΡΙΣΤΟΛΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. ΝΥΜΦΟΡΕΤΑ τμιμα του αρ. 
791  

4.399,14 τ.μ. 10,00 € ανά ςτρζμμα 

ετθςίωσ 
39,59 € 

 
 

Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ 
 

 
ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 
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